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Abstract 

 This research was a quantitative study on the effects of corporate governance 
mechanisms based on board responsibilities on financial leverage and market value of 
equity of the three industrial groups listed in the Stock Exchange of Thailand (SET), 
namely agro & food, property & construction, and technology. The objectives of this 
study were as follows: (1) to investigate corporate governance affecting financial 
leverage, (2) to investigate corporate governance affecting the market value of equity, 
and; (3) to investigate corporate governance affecting market value of equity through 
financial leverage. Data were collected over the period of 2010-2014 from Form 56-1 
(financial statements) and annual reports of the three industrial groups, totaling 161 
companies with 805 data entries. The independent variables representing corporate 
governance were board size, board composition, chief executive director/chair duality, 
board committees, institutional shareholding, shareholding of board members and 
board remuneration. Financial leverage and market value of equity were used as 
intervening and dependent variables respectively. This study then tested the research 
hypothesis by using Path Analysis, one of the Structural Equation Modeling (SEM) 
techniques, conducted by AMOS, the statistical program designed for analyzing the level 
of goodness of fit measures in SEM and to validate the harmony or consistency of the 
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model with the variables. Based on the hypothesis testing results, corporate governance 
directly and indirectly affected financial leverage and market value of equity, and that 
corporate governance did not significantly affect market value of equity through financial 
leverage.  Considering the direct and indirect effects, it could be interpreted that 
corporate governance mechanisms affected market value of equity both directly and 
indirectly, although the results of the examination of each parameter path line had a 
significant or insignificant influence. 

Based on the results of this study, it is important to note that the efficient and 
effective implementation of good corporate governance policy depends on the board's 
responsibility to balance profitability of the business with the best practices that take 
into account the interests of all stakeholders. To widely promote the importance and 
the adoption of corporate governance, further studies should be done with incorporated 
companies, and small and medium enterprises, using primary data and other tools for 
measuring the performance of financial markets and market values, such as value added 
economics, increased cost of market value, and economic profit as well. 
Keywords: Corporate Governance (CG), Financial Leverage (LEV), Market Value of Equity  
       (MVE) 
 
1. Introduction and Background of the 
Study 

Business and social environments 
have changed drastically in ways that are 
affecting business performance. The 
management of any organization has to 
find ways to survive in a competitive 
environment and create a sustainable 
growth in the long run (Tsang, 2002). It is 
important that the stakeholders, 
including management, investors and 

shareholders, know the factors affecting 
its performance. According to the Agency 
Theory, good quality of management 
information builds trust and expresses a 
professional way of doing business to its 
shareholders (Jenson and Meking, 1976).   
However, there are some problems 
relating to the conflicts of interest 
between principals and agents. Thus, 
good corporate governance (CG) 
mechanisms, as stated by the 
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Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD, 1961) should 
be used in monitoring and controlling the 
organization so that the organization will 
have a transparency and disclosure of 
information to all of the stakeholders.   

CG is thus a mechanism 
expressing the relationship between 
managerial factors.  It is also an important 
mechanism for business development 
because it helps to protect the country’s 
economy and enhance moral and ethical 
behaviors for living in a community by 
creating a balance between business 
profitability or performance and the best 
practice for the society as a whole.  The 
important activities are to supervise and 
monitor executives’ responsibilities as 
well as to create satisfaction beyond the 
scope of work for regulatory bodies 
(Tricker, 1984; Black, Jang and Kim, 2002; 
Yeh, Lee and Ko, 2002).  Besides, the 
OECD stated that the guidance and 
control systems allocate rights and 
responsibilities for assigning rules and 
regulations to a company’s stakeholders, 
including committees, managers, 
shareholders and others. These systems 
help to monitor a company’s progress 

toward achieving their objectives and 
performance, and build the competitiveness 
and stability for sustainable growth in the long 
run. The research shows that, in the countries 
facing economic crisis, entrepreneurs had 
experienced financial and operational 
problems caused by inefficient and 
ineffective management: lack of good 
internal control, incapable of risk 
evaluation due to lack of reliable 
information, insufficient disclosure of 
information necessary for management, 
creation of accounting or financial 
statements that caused damage to 
investors and lack of good CG (Darus & 
Mohamed, 2001). Thus, in capital markets 
around the world, the CG concept is used 
in management and is considered an 
important component of social 
responsibility, thereby creating a good 
image of the organization and causing 
stakeholders to be treated fairly.  This 
concept is in accordance with the 
conclusions of the 2003 World Economic 
Forum that CG was concerned with 
operating performance, corporate social 
responsibility (CSR) and transparency 
(Arora & Dharwadkar, 2011). Van den 
Berghe & Louche (2005) stated that 
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implementation of CG would add value 
to the business. Due to the importance 
of CG leading to growth, shareholders’ 
trust and confidence in investment, 
shareholders’ financial stability and the 
good image of the company, the 
researcher was therefore interested in 
studying the effect of CG on the MVE of 
Thai-listed companies in 2010-2014 in 
three industrial groups, namely, Agro & 
Food Industry (AGRO), Property & 
Construction (PROPCON), and Technology 
(TECH).  In this study, variables (as CG 
mechanisms affecting MVE through LEV) 
were board size (BZ), board composition/non-
executive directors (NED), chief executive 
officer/chair duality (DUALITY), board 
committee (BCMT), institutional shareholding 
(INSTSH), shareholding of board members 
(MANGSH), and board remuneration (BRMRT). 
  
2. The Theoretical Concept 
2.1 Agency Theory  
   This theory discusses the 
relationship between the shareholders, 
who are owners of capital (principals), 
and the management (agents), who act 
on behalf of the owners/principals in 
management. Thus, this concept 

separates ownership and internal control 
in the organization. That is, the two 
parties (principals and agents) agree on 
management in which the agents act 
responsibly towards shareholders. 
Shareholders, as principals or owners, are 
at risk in the investment and are 
interested in their investment returns 
arising from the increased value of the 
business. Agents, as executives hired by 
shareholders or principals, pay attention 
to personal benefits in return, such as 
salary, bonus, welfare and reputation in 
their career. Agency Theory is, thus, a 
theory focusing on the highest 
profitability for stability and growth of 
business organizations. In this way, 
principals and agents can serve their self-
interests in terms of the returns they 
expect from a business organization. 
Agency Theory was developed by Berle 
and Means (1932), as their book, entitled 
“The Modern Corporation and Private 
Property,” showed the concept of 
separation of ownership and internal 
control in an organization. Later on, as 
business development grew, large 
companies needed management that 
could address the needs of large 
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enterprises. Thus, Agent Theory was 
developed to be used in management 
(Jensen & Mecking, 1976) 
 
2.2 Stakeholder Theory 
   The importance of this theory is 
that it is the basic concept of 
organizational management which takes 
into account values and ethics to balance 
the conflicts between shareholders. Thus, 
organizational management must not 
focus only on maximizing profitability, but 
it must pay attention to the satisfaction 
of all stakeholders. This theory was 
developed by Barnard (1938) to support 
the idea of social responsibility, as 
detailed in his book entitled “The 
Functions of the Executive”. Later on, 
Freeman (1984) asserted that executives 
or managers needed to satisfy 
stakeholders, including employees, 
customers, suppliers and local 
community organizations. This was 
because they are affected both directly 
and indirectly by the success of the 
organization. This is in line with the 
definition offered by Post, Lawrence and 
Weber (2002) that stakeholders were 
affected by the policy setting and 

implementation of the organization. 
Therefore, organizations must take 
responsibility and have a wider 
perspective about Stakeholder Theory. 
 
2.3 Corporate governance (CG) 
         CG is a monitoring system that 
sets up the structure and management 
processes to be efficient, effective, 
transparent and verifiable in the 
operations. This leads to an increase in 
the value of the business and sustainable 
growth of the organization by taking into 
account the relationship between 
principals or shareholders and agents or 
executives, as well as all other 
stakeholders. CG is often associated with 
the agency problems and a separation of 
ownership from management for the 
purpose of internal control in the 
organization to be in accordance with the 
2004 OECD Principles of CG, and 
consistent with the recommendations of 
the World Bank.  Accordingly, governance 
mechanisms help to monitor the 
implementation of the concept of Agency 
Theory, promoting management with 
transparency, and verifying data and 
information disclosure to investors and 
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the public. Research done in the past 
studied significant effects of CG on firm 
performance (Klapper and Love, 2004) 
and found that CG affected firm 
performance and the value of equity. 
 
2.4 Financial Leverage (LEV)  
 Financial Leverage in economics 
refers to the practice of using debts the 
business is under to obtain effective 
financial performance. Utilizing financial 
leverage varies according to the industry. 
Even in the same industry, there is debt 
in different capital structures. A high 
degree of financial leverage means high 
burden of interest payments, including a 
high burden of cost of debt. This is why 
companies must have a balanced 
financial policy and capital structure 
appropriate to the financial operations. 
Source of funding consists of three parts: 
(1) the shareholders’ equity (2) preferred 
shares, and (3) liabilities. For their 
business stability in the long term. 
Azrbaijani, & San (2012) found that firms 
could improve their value and growth 
rates by varying the optimal ratio 
between equity and debt to finance their 
business activities. So there is a concept 

of managing optimal capital structure, 
which can create the highest satisfaction 
of shareholders. This is consistent with 
the study of Chen, Cheng, He & Kim 
(1997), which found that capital structure 
was one of the key factors of corporate 
finance, both in theory and practice, as it 
affects the financial health of the 
company in achieving the maximization 
of shareholders’ wealth. 
 
2.5 Market Value of Equity (MVE) 
 MVE is an economic concept for 
measuring short-term risk since it is 
determined as cash value depending 
upon the current market price of 
outstanding shares as illustrated in the 
financial report. Also, MVE is an indicator 
of the perception of shareholders and all 
of other stakeholders that indicates the 
ranking of companies based on capital 
base, value of the business in the capital 
market, and the success of 
implementation. MVE is determined by 
the value assessed by investors from 
demand for buying and selling the 
securities in the market. Thus, MVE 
fluctuates over time and is influenced by 
the business cycle. MVE is highly valued 
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at the time of business expansion and 
less affected by market environment and 
economic recession. Also, MVE is an 
indicator of a company's success and is 
the easiest tool used to monitor 
exchange of stocks traded on the stock 
exchange. This tool is recognized and 
widely accepted. Many scholars studied 
the relationship between CG and MVE, 
and found that CG contributed to higher 
MVE. For example, Gomper (2003) found 
that a higher CG index contributed to a 
better return on the stock in the long 
term. Core et al (2006) examined the 
ownership structure and MVE and found 
a positive relationship, causing a worthy 
business to invest. Black, Love & 
Rachinsky (2006) found that the level of 
CG was an effective measure to predict 
the rising of stock prices. Black, Jang & Kim 
(2006) stated that the overall CG index is 

an important device for describing the 
trend of MVE. 
3. Objectives of the study  

The objectives are: (1) to 
investigate CG-affected financial leverage 
of Thai-listed companies in 2010-2014; (2) 
to investigate how CG affected MVE of 
Thai-listed companies in 2010-2014; and 
(3) to investigate whether or not CG 
affected MVE through financial leverage of 
Thai-listed companies in 2010-2014. 
 
4. Conceptual Framework 

The conceptual framework of 
this study was derived from literature 
review in which related theories and 
related research were included, such as 
textbooks, articles, and related 
manuscripts. There were seven 
independent variables, one dependent 
variable and one  intervening variable as 
shown in Figure 1.  
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Figure 1. Conceptual Framework of the study 

 

5. Definition of Terms 
 The variables in this study 
comprise CG, LEV and MVE. The 
definitions of specific terms and phrases 
for the purpose of this current research 
are as follows; 

5.1 Corporate governance (CG): A 
system for guiding and controlling the 
allocation of rights and responsibilities for 
decision making and creating a balance of 
the financial system for doing business 
efficiently and effectively. The details of 
each component of CG are as follows:  

1. Board size (BZ) is 
measured as a logarithm of the number 
of board members. 

2. Board Composition (NED)/ 
non-executive directors is calculated as the 
number of non- executive directors 
divided by total number of directors. 

3. CEO/Chair duality (DUALITY) is 
a dummy variable defined as 0 if the CEO is 
chairman; otherwise, it takes a value of 1. 

4. Board Committees (BCMT) is 
measured as the logarithm of the number 
of board-appointed committees. 

5. Institutional Shareholding 
(INSTSH) is measured as the percentage of 
shares held by institutions as disclosed in 
the annual financial reports.    

6. Shareholding of Board 
Members (MANGSH) is measured as the 
percentage of shares held by members of 
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the board disclosed in annual financial 
reports. 

7. Board Remuneration 
(BRMRT) is the average (per capita) cash 
remuneration, paid to executives, estimated 
as the ratio of executive compensation to 
the total number of executives. 

5.2 Financial Leverage (LEV), or 
using debts to finance the business 
leverage, is quantified by using total 
liabilities divided by total assets 
   5.3 Market Value of Equity (MVE) 
is a concept for measuring short-term risk; 
MVE is calculated by using the closing 
price at the end of the year multiplied by 
the number of listed shares. 
 
6. Benefits of the study 

6.1 This study attempted to 
introduce variables representing CG as 
publicly recommended by OECD 
principles, using a judgmental checklist. 
The researcher believes that this study 
will contribute to understanding how CG 
affects LEV and MVE of Thai-listed 
companies for sustainability leading to 
positively significant outcomes. Thus, the 
CG concept was adopted in the process 
of CG implementation, especially in the 

areas of owner structure and board 
responsibilities. 

6.2 This study investigated CG 
data in the comprehensive 
environmental context. It is believed that 
different companies will use different 
criteria for good CG. Therefore, the results 
of this study can be used as a guideline 
for setting up efficient and effective CG 
strategies. 
 
7. Research Methodology 
 This study was a Descriptive 
Correlational Research, using inferential 
statistics in the aspect of the Structural 
Equation Model (SEM) to analyze several 
variables concurrently without having to 
analyze each of them separately as in 
regression analysis. SEM studies linear 
relationship structure by using the 
technique of causal relationships 
between direct and indirect influences 
(Marcoulider and Hershberges, 1977). To 
achieve its objective and to test its 
hypotheses, this study analyzed regression, 
the relationships of variables, covariance, 
the correlations between independent 
variables and both intervening and 
dependent variables, and the consistency 
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of the research hypothesis model created 
using empirical data. 
 7.1 Analysis results of Thai-
listed companies’ data used as sample 
of this study 
 In this research, the researcher 
conducted a study of the population 
comprising companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand (SET). Based on 
information publicly available from the 
database of the SET regarding its 
classification criteria of industry and 
business structures (last updated on 
February 19, 2016), the researcher found 
that 633 companies were classified into a 
total of eight industrial groups (as of 
October 16, 2016). The researcher studied 
the performance of the Thai companies 
listed in 2015 and the quarter 4/2015 
(Siriyot Chutanonth and Paktida 
Kamthong, 2016) published in SET.  It was 
found that the business situation of the 
Thai-listed companies in 2015 was 
affected by lower world oil prices, the 
slowdown of domestic economy, the 
weakening of the Thai baht, and the 
uncertainty of the political situation in the 
country. The results indicate that net 
profit for 2015 decreased by 11.2% 

compared to 2014; and that only the 
agricultural and food industry (Agro 
&Food Industry: AGRO), property & 
construction (PROPCON) and technology 
(TECH) had a growth rate of net profit as 
the top three respectively. Their growth 
rate of net profit increased by 5.7% over 
2014. For these reasons, the researcher 
used these top three industries to be the 
universe for the sampled companies in 
this study. The MAI group was not used 
because of the difference in registered 
capital, which might skew the results. 

Quantitative data were collected 
from 161 qualified companies with 805 
data entries, as follows: 43 companies 
(26.7%) from AGRO, 79 companies 
(49.1%) from PROPCON, and 39 
companies (24.2%) from TECH. 

 7.2 Analysis of basic characteristic 
of variables used in this study 

The secondary data were saved 
by using Microsoft Excel Program and 
preliminarily analyzed by using 
descriptive statistics with the SPSS 
program by industry group and type of 
variables in order to examine the data 
characteristics.  The data were checked 
to see whether their distribution is 
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normal or not.  Also, the data were 
checked to see if there were abnormal 
or extreme values that needed to be 
adjusted. The results of the data review 
showed that the distribution was not 
normal due to the nature of the data 
collected from secondary data sources, 
such as firm performance and annual 
reports.  Those data were empirical and 
were different in nature from data 
collected by questionnaire or other 

tools.  The researcher modified the 
different quantitative data to reduce 
irregular distributions by using log10 
conversion with the BCMT, BRMRT, LEV 
and MVE, resulting in the following new 
variables for this study: logBCMT, 
logBRMRT, LogLEV and logMVE, with 
normal or nearly normal distribution.  
The results of the preliminary data 
analysis are shown in Table 1 below.

 
Table 1: Descriptive Statistics of Variables (805 data) after using the log10 conversion 

Variables Mean Minimum Maximum Std. Deviation skewness kurtosis 
BZ 9.93 5 21 2.45 1.04 2.03 
NED 64.07 0 100 18.37 -.57 1.34 

DUALITY 0.83 0 1 0.38 -1.72 .97 

LogBCMT 1.81 0 2.61 .20 -4.92 42.29 
INSTSH 6.38 0 74.22 12.41 3.09 10.52 
MANGSH 18.16 0 95 20.19 1.22 .95 
LogBRMRT 6.33 0 7.80 1.03 -4.67 24.14 
LogLEV -.39 -2.59 .78 .36 -2.31 8.61 
LogMVE 9.47 7.22 11.87 .80 .27 .30 

The results of using descriptive 
statistics to analyze the variables used in 
this study showed a pair of the lowest 
and the highest statistical values.  That is, 
among the mean values, logLEV had the 

lowest mean value of -.39, and NED had 
the highest mean value of 64.07.  Among 
the minimum values, logLEV had the 
lowest minimum value of -2.59, and 
logMVE had the highest minimum value 
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of 7.22.  Among the maximum values, 
logLEV had the lowest maximum value of 
.78, and NED had the highest maximum 
value of 100.   Among the standard 
deviation values, logBCMT had the lowest 
standard deviation value of .20, and 
MANGSH had the highest standard 
deviation value of 20.19.   Among the 
skewness values, logBCMT had the lowest 
skewness value of -4.92, and INSTSH had 
the highest skewness value of 3.09.   
Among the kurtosis values, logMVE had 
the lowest kurtosis value of .30, and 
logBCMT had the highest kurtosis value of 
42.29.  The data were empirical data from 
publicly-disclosed in financial reports.  
They were quantitative data derived from 
the actual data which were different from 

quantitative data collected by using a 
questionnaire using ordinal/rating scales.  
Values were adjusted to reduce 
irregularities of the data by applying log 
function and checking the relationship 
between variables by graph plotting to 
simplify linear regression analysis and by 
using both histogram and box-plot to 
analyze the quantitative data to see 
whether a normal distribution of data was 
obtained.   The researcher found that the 
empirical data of the variables used in 
this study were nearly normally 
distributed. The researcher then conducted 
an analysis to find the correlation 
coefficient of variables, pair by pair. The 
results of that analysis are shown in Table 
2 below. 
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Table 2: Correlation Matrix of CG, LEV and MVE 
 

  BZ               NED  DUALITY  Log    BCMT INSTSH MANGSH 
  Log 

BRMRT 
  LogLEV LogMVE 

BZ 1.000         

NED .172** 1.000        

DUALITY -.037 -.247** 1.000       

LogBCMT -.193** -.242** .292** 1.000      

INSTSH .039 -.055 -.011 -.005 1.000     

MANGSH -.100** -.084* .107** .188** -.213** 1.000    

LogBRMRT .005 -.068 -.009 .014 .130** -.040 1.000   

LogLEV .014 -.110** .030 -.099** .085* -.066 .073* 1.000  

LogMVE .298** .139** -.032 -.098** .223** -.232** .131** -.033 1.000 

The values of correlation 
coefficients between variables ranged 
from -247 to .298, indicating that each 
pair had a low inter-relationship. Based 
on the results of the Correlation Matrix 
analysis, it could be concluded that the 
variables used in this study had low inter-
relationships and were independent of 
each other, indicating that they could be 
further analyzed by using inferential 
statistics. 

7.3 Results of data analysis for 
hypothesis testing using inferential 
statistics 

The researcher analyzed the 
expected model to see whether it is in 

harmony with the empirical data, by 
describing the statistical values of 
hypothesis testing: Chi-square = .001 (in 
the AMOS program called CMIN) with 
Degrees of Freedom = 3 and Probability 
level = p-value = 1.000 indicating that the 
analysis results are consistent. In addition, 
CMIN/DF = .000 shows that the analysis 
results by the model is in harmony with 
the empirical data.  When considering the 
RMSEA value of .000, it can be concluded 
that there is no deviation of the analysis 
results from the expected model, 
indicating that the results are in harmony 
with the empirical data.  (The RMSEA 
value is the value used to check for 
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deviations or differences to degrees of 
freedom according to the model 
expected to be in harmony with the 
empirical data.  The value should not 
exceed 0.05.)   Considering that the CFI = 
1,000 with NFI = 1,000, the result value 
was greater than 0.95, and the CFI and NFI 
values were between 0 and 1, it can be 
concluded that there is the harmony 
between the model and the empirical 
data.  The GFI = 1,000 with AGFI = 1,000, 
and the result value of greater than 0.95 
and GFI ≥  0.95,  which also suggests that 
the model is in harmony with the 
empirical data.   

The results of examining the 
consistency of the model with the 
empirical data by using inferential 
statistics showed that the model was in 
harmony with the empirical data. The 
coefficient forecasting the effects of CG 
variables on MVE was equal to .18, 
indicating that the CG variables in the 
model could explain 18% of the variance 
of MVE, while the coefficient forecasting 
the effects of CG variables on LEV was 
.04, indicating that the CG variables in 
the model could explain 4% of the 
variance of LEV.

 

 
Figure 2. Model of the Relationship among CG, LEV and MVE

Chi-square = .001, df = 3, p-value = 1.000, CMIN/DF = .000 
GFI = 1.000, AGFI = 1.000, CFI = 1.000, NFI = 1.000, RMSEA = .000 
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The parameter validation (in the 
AMOS program, CR -- Critical Ratio -- of 
each variable) in analyzing the influence 
path of variables and in checking the 
standard error (SE) was performed after 
having checked the model’s harmony/ 
consistency in overall. The results 
showed that the expected model was in 
harmony with the empirical data and had 
a relationship value with each variable 
having some significant parameters, 
indicating that the influence of CR and SE 
values  needed to be checked. The 

results of the parameter validation found 
that seven pairs of variables had 
significant influence/effect on each other 
at the statistical significance level of p < 
0.05.  That is, any other pair of variables 
had influence/effect on each other, s 
above of seven pairs. Other pairs of 
variables had no statistical significance or 
statistical non-significant influence/effect 
on each other.  In addition, the direct, 
indirect, and overall influences/effects of 
CG on LEV and MVE could be found in the 
analysis (see Table 3). 

 
Table 3: Regression Results of the Relationship among CG, LEV and MVE 

Variable STD Estimate     S.E.      C.R.    P-value 

logLEV <--- BZ  .006 .005 .161 .872 

logLEV <--- NED -.129 .001 -3.518 *** 

logLEV <--- DUALITY  .042 .035 1.151 .250 

logLEV <--- logBCMT -.134 .069 -3.568 *** 

logLEV <--- INSTSH  .062 .001 1.737 .082 

logLEV <--- MANGSH -.040 .001 -1.109 .267 

logLEV <--- logBRMRT  .056 .012 1.614 .106 

logMVE <--- BZ .258 .011 7.862 *** 

logMVE <--- NED .096 .001 2.798 .005 

logMVE <--- DUALITY .025 .072 .747 .455 

logMVE <--- logBCMT -.009 .143 -.261 .794 

logMVE <--- INSTSH .175 .002 5.306 *** 

logMVE <--- MANGSH -.162 .001 -4.851 *** 

logMVE <--- logBRMRT .112 .025 3.458 *** 

logMVE <--- logLEV -.062 .072 -1.896 .058 
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Table 4: Analysis of Influences/Effects where the Direct, Indirect, Overall 
Influences/Effects of CG on LEV and MVE Could Be Found 

Variables Total 
Effects 

Indirect 
Effects 

Direct 
Effects 

P-Value 
(DE) 

C.R. significant 
Insignificant 

Independent Dependent positive negative 
BZ logLEV  0.001  0.000  0.001 .872    .161   √ 
NED logLEV -0.003  0.000 -0.003 *** -3.518  √  
DUALITY logLEV  0.040  0.000  0.040 .250  1.151   √ 
logBCMT logLEV -0.246  0.000 -0.246 *** -3.568  √  
INSTSH logLEV  0.002  0.000  0.002 .082  1.737   √ 
MANGSH logLEV -0.001  0.000 -0.001 .267 -1.109   √ 
logBRMRT logLEV  0.020  0.000  0.020 .106 1.614   √ 
BZ logMVE  0.085  0.000  0.085 *** 7.862 √   
NED logMVE  0.005  0.000  0.004 .005 2.798 √   
DUALITY logMVE  0.048  -0.006  0.054 .455  .747   √ 
logBCMT logMVE -0.003 0.034  -0.037 .794  -.261   √ 
INSTSH logMVE  0.011 0.000   0.011 *** 5.306 √   
MANGSH logMVE -0.006 0.000 -0.006 ***  -4.851  √  
logBRMRT logMVE  0.084 -0.003  0.087 *** 3.458 √   
logLEV logMVE -0.137 0.000 -0.137 .058  -1.896   √ 

Table 4 shows the coefficients of 
the total/overall, direct and indirect 
influences/effects of CG on LEV at the 
statistical significance level of p < 0.05.  
When considering the influence/effect 
paths, it was found that the NED and 
logBCMT had negative direct influences/ 
effects with the value of -0.003 and -0.246 
respectively.  The remaining variables had 
statistically insignificant positive direct 
influences/effects, namely, BZ, DUALITY, 
INSTSH and logBRMRT had statistically 

insignificant positive direct influences/ 
effects with the values of 0.001, 0.040, 
0.002 and 0.020 respectively, whereas 
MANGSH had a statistically insignificant 
negative direct influence/effect with the 
value of -0.001.     

Considering the influence of CG 
variables on MVE at the statistical 
significance level of p < 0.05, it was found 
that BZ, NED and INSTSH  had positive 
direct influences/effects with the values 
of 0.085, 0.011 and 0.087 respectively, 
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whereas MANGSH had a negative direct 
influence/effect with the value of -0.006. 
DUALITY had a statistically non-significant 
positive direct influence/effect on MVE 
with the value of 0.054.  By contrast, 
logBCMT had a statistically insignificant 
negative direct influence/effect on MVE 
with the value of -0.037. Finally, when 
determining the influences/effects between 
logLEV and logMVE, it was found that 
both variables had negative direct 
influences/effects on each other with the 
value of 0.137. 

 
8.  Conclusions  

This study aimed to investigate 
the effects of CG on MVE through LEV. 
The objectives were: 1) to investigate how 
CG affects LEV, 2) to investigate how CG 
affects he MVE, and 3) to investigate 
whether or not CG affects MVE through 
LEV. The core research question was: How 
did Thai-listed companies’ CG affect their 
LEV and MVE?   

CG was comprised of independent 
variables such as board size, board 
composition/non-executive directors, 
chief executive officer/chair duality, board 
committee, institutional shareholding, 

shareholding of board members, and 
board remuneration. The dependent 
variable was MVE, and LEV was a 
mediating variable.  

There were 15 hypotheses 
including: H1: board size had a positive 
effect on LEV; H2: board size had a 
positive effect on MVE; H3: board 
composition had a positive effect on LEV; 
H4: board composition had a positive 
effect on MVE; H5: chief executive 
officer/chair duality had a positive effect 
on LEV; H6: chief executive officer/chair 
duality had a positive effect on MVE; H7: 
board committee had a positive effect on 
LEV; H8: board committee had a positive 
effect on MVE; H9: institutional shareholding 
had a positive effect on LEV; H10: 
institutional shareholding had a positive 
effect on MVE; H11: shareholding of board 
members had a positive effect on LEV; 
H12: shareholding of board members had 
a positive effect on MVE; H13: board 
remuneration had a positive effect on 
LEV; H14: board remuneration had a 
positive effect on MVE; and H15: CG had 
a positive effect on MVE through LEV. 

Data were collected on Thai 
companies listed on the SET during 2010 



 

18 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

to 2014 in three industrial groups: (1) Agro 
& Food Industry, AGRO; (2), Property & 
Construction, PROPCON; and (3) and 
Technology (TECH). The final sample 
included 161 companies with 805 
complete data units. 

This study used descriptive 
statistics comprising frequency, percentage, 
maximum, minimum, mean, standard 
deviation, skewness and kurtosis. The 
analysis showed that the data were not 
normally distributed because of the 
skewness and kurtosis values of some 
variables. Thus, the data needed to be 
adjusted. Natural logarithms were applied 
to four variables including board 
committee, board remuneration, LEV and 
MVE in order to normalize the 
distribution. The mean board size, 
measured as a logarithm of the number 
of board members, was 9.93.  The board 
composition/non-executive directors, 
calculated as the number of non- 
executive directors divided by total 
number of directors, was 64.07. The chief 
executive officer/chair duality factor was 
set as a dummy variable, and given a 
value of 0 if the CEO is chairman and 1 if 
not. The result for that measure was 0.83.  

The board committee, as measured by 
the logarithm of the number of board 
appointed committees, was 1.81.  The 
institutional shareholding, as measured 
by the percentage of shares held by the 
institution, was 6.38.  The shareholding of 
board members, as measured by the 
percentage of shares held by members of 
board, was 18.16. The board remuneration is 
the average (per capita) cash remuneration 
paid to executives, estimated as the ratio 
of executive compensation to the total 
number of executives, was 6.33.  LEV was 
measured by use of debt to finance 
business leverage.  This variable was 
quantified by using total liabilities divided 
by total assets.  The value for this factor 
was -.39.  MVE was calculated by using 
the closing price at the end of the year 
multiplied by the number of listed shares. 
The value for this factor was 9.47. 

The research hypotheses were 
tested by using Path Analysis.  This 
involved the structural equation 
modeling (SEM) technique, conducted by 
AMOS, to validate the harmony or 
consistency of the model. Hypothesis 
testing was done by applying Chi-square 
= .001, Degrees of Freedom = 3 and 
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Probability level = p-value = 1.000, which 
indicates that the analysis results are 
consistent. In examining the consistency/ 
convergence of the research hypothesis 
model with the empirical data by using 
Chi-square, degrees of freedom, p-value, 
and critical ratio (as parameter validation), 
harmony was found. The results could 
answer the research question that CG 
mechanisms influence LEV and MVE, and 
MVE is manifest through LEV. Although 
the results of the examination of each 
path line of the parameter had a 
significant or insignificant influence, this 
could be explained by considering the 
direct and indirect effects that CG 
mechanisms had on MVE.  

That is, CG had a significant 
negative influence on LEV for board 
composition/non- executive directors 
and the board committee.  In other 
words, the increase in the proportion of 
board members/non-executive directors 
and the board committee caused a 
decrease in LEV. These results are in line 
with those found by Wen (2002), Weir & 
Laing (2001) and Pfeffer & Salancick (1978) 
who said that non-executive directors 
help to monitor performance and to 

build investor confidence. This contributed 
to fundraising by lower financing costs. In 
addition, it was found that CG 
mechanisms have an insignificant direct 
effect on LEV, including board size, chief 
executive officer/chair duality, institutional 
shareholding, shareholding of board members, 
and board remuneration.  This suggests that 
CG played an important role in increasing 
the value and growth of the company, 
causing the right change in the business. 
These results are consistent with those 
found by Kleiman (2000) and Darweesh 
(2015), who said that the efficiency of 
management would make organizations 
more efficient in their operations through 
appropriate management remuneration/ 
compensation resulting in effectiveness in 
organizational performance and contributing 
to reducing corruption. 

 
9. Discussion of Research Findings 

These results can be summarized 
in the following way: CG mechanisms 
affected MVE through LEV of Thai-listed 
companies in 2010-2014. That is, CG 
mechanisms had positive and negative 
significant effects in improving LEV. Using 
the seven corporate variables/mechanisms, 



 

20 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

this study supports the CG principles that 
OECD recommends and has encouraged 
to be adopted as guidelines by which the 
business sector applies transparency, 
morality, and ethics into practice, showing 
responsible management of the 
executives. Therefore, the research 
results are important guidelines in 
formulating CG policy (Darweesh, 2015). 

Lastly, the results of this research 
support Agency Theory. According to this 
theory, the role of business ownership 
and management should be rewarded in 
the same direction due to the fact that 
business owners and investors are subject 
to investment risks, while executives or 
management have risk in making 
decisions. However, both sides focus on 
the highest profit for their own gain, 
despite the problems cited in Agency 
Theory. This is in line with the findings of 
Shin-Ping and Hui-Ju (2011), who stated 
that CG was a tool that could alleviate 
organizational problems, help manage 
the organization's efficiency, protect 
investors’ rights and create wealth by 
taking the benefit of all stakeholders into 
account. In other words, under both 
Agency Theory and Stakeholder Theory, 

the efficient and effective promotion of 
CG depends upon the responsibilities of 
the board of directors and management 
for decision making and implementing CG 
policy and strategies by creating a 
balance between business profitability 
and the best practice for the society as a 
whole, leading to the growth of the 
economy of the country (Vintila & 
Gherghina, 2012, Kumar & Singh, 2012). 
 
10. Limitations of the Study  

1. This study purposely chose 
three groups of industrial companies: 
Agro and Food Industry, Property and 
Construction, and Technology, and the 
dataset in this study covered the period 
of 2010-2014. These companies differed 
in terms of registered capital, 
administration system, and external 
environment. These were factors that 
made their performance differ, and which 
could affect the results in different ways. 
 2. This study used publicly-
available secondary data under the rules 
and regulations of the SET.  This was an 
empirical study using archival data. 
Different research methodologies might 
reveal different trends. A study using 
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qualitative methods of data collection, 
such as in-depth interviews, should be 
considered. 
 
11.  Future Research 

This study found that CG of Thai-
listed companies in 2010-2014 affected 
MVE through LEV. That is, the seven 
independent variables representing CG 
mechanisms (board size, board composition/ 
non-executive directors, chief executive 
officer/chair duality, board committee, 
institutional shareholding, shareholding of 
board members and board remuneration), 
with LEV as an intervening variable, and 
MVE as dependent variable, had direct 
and indirect influence on one another.  
This finding supports CG principles, in line 
with OECD recommendations, which 
should result in firm performance 
efficiency and the promotion of morality 
and ethics in society. Further research 
based on the results of this study are 
recommended as follows: 

1. Future studies could expand 
the population and sample scope to 
incorporate companies, and small and 

medium enterprises, widely promoting 
the importance and the adoption of CG. 

2. Future research may increase 
or change the collection of data from 
secondary sources to primary sources. 
This may have the effect of enhancing the 
potential of research and give it wider 
reach and access to effective governance 
mechanisms. 

3. Variables in other categories of 
good CG should be studied to promote 
the development of modern CG, thereby 
leading to the development of CG 
systems for efficient and effective 
management and enhancing good 
business morals and ethics. 

4. Future studies should measure 
the performance of financial markets and 
market values with other tools, such as 
value-added economics, increased cost 
of market value, and economic profit, 
among others. This may be helpful for 
investors and information management, 
thereby giving useful information for 
investors and for use as business 
management information for the 
satisfaction of all stakeholders. 
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บทคัดย่อ 

          ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในประเทศไทยเมื่อช่วงพ.ศ. 2540 ท าให้รัฐบาลมีนโยบายหลัก
ประการหนึ่ง คือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีคลัศเตอร์เป็นเครื่องมือ การ
ด าเนินงานเรื่องคลัศเตอร์มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเข้ามีส่วนร่วม บทความนี้จะศึกษา
ถึงการประยุกต์แนวคิดคลัสเตอร์มาใช้ในหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มคลัส
เตอร์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่  10 คลัสเตอร์ ครอบคลุมกลุ่ม
อุตสาหกรรมจ านวน43 แห่ง แต่ข้อจ ากัดในทรัพยากรวิจัย จึงจะศึกษาเฉพาะกรณี ของกลุ่มอุตสาหกร
รมหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสมาชิกในคลัสเตอร์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
แนวคิดการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์จากหนังสือ บทความและงานวิจัยต่างๆ  รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมที่ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ เพื่อประเมินว่าการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมมี

                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการธุรกิจ
แบบคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป 
ค าส าคัญ: การจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม 
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Abstract 

Since the economic crisis in B.E.2540, the Thai government has formulated a 
policy to use “business cluster concept” as a tool for increasing competitiveness of the 
country.  Many agencies, both the public and private sectors have participated in this 
policy. This article discusses the implementation of business cluster concept in the 
private sectors through clustering process of the Federation of Thai Industries. Presently 
the F.T.I. has divided into 10 industry clusters, covering 43 industry clubs.  Due to some 
limitations, this research is a case study of the Gift and Decorative Industry Club, the 
Fashion and Lifestyle Cluster, aiming to gather information about business cluster 
concept from books, articles, research reports, and the interview with executives of the 
Gift and Decorative Industry Club who have utilized business cluster concept, to 
evaluate its effectiveness, and to propose guidelines for enhancing the effectiveness of 
clustering management of the Gift and Decorative Industry Club, the Federation of Thai 
Industries. 
Keywords:  Business Cluster Concept, Gift and Decorative Industry Club 
 
1. บทน ำ 

 คลัสเตอร์ (Cluster) เป็นแนวคิดการ

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมขององค์การธุรกิจ  ที่มีมา

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19  Marshall (Bekele 

and Jackson, 2006 อ้างถึงในปิยะพร อริยขจร

, 2556) กล่ า ว ไ ว้ ใ นหลั ก เ ศ รษฐศาสตร์ ว่ า 

อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มในภูมิภาคที่

มีพื้นที่เฉพาะหรือใกล้เคียงกัน โดยจัดอยู่ในเมือง

ที่เป็นพื้นที่ชัดเจนเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าที่

อยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน แนวคิดนี้กลับมา

เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นโดย Michael E. 

Porter ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วารด์

ที่ได้กล่าวเคยถึงแนวคิดนี้ในหนังสือเรื่อง The 

Competitive Advantage of Nations (1990) 

โดยเสนอว่าคลัสเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้าง

ขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจและสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยในช่วง พ.ศ. 
2540 ท าให้รัฐบาลได้ก าหนดให้การพัฒนาคลัส
เ ตอร์ เ ป็ น แน วทา งหนึ่ ง ใ นก า รพัฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย น า แ น ว คิ ด ค ลั ส เ ต อ ร์ กั บ
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ
ศาสตราจารย์ไมเคิล อี พอร์เตอร์มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจาก
กระบวนการคลัส เตอร์ เป็นกระบวนการที่
สนับสนุนและเอ้ือให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจใน
ภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  รวมถึง
การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยที่
จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
สินค้าและบริการ และการสร้างนวัตกรรม เป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมและ
การสร้ า งผลิตภาพโดยรวม (กรมส่ ง เสริม
อุตสาหกรรม, 2555)  การพัฒนาคลัสเตอร์ใน
ประเทศไทยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชนรับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการ
พัฒนาคลัสเตอร์ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน
ในเร่ืองขนาดของวิสาหกิจที่เป็นเป้าหมายส าหรับ
การพัฒนา วิธีการและขั้นตอนในการพัฒนา และ
เป้าหมายของการพัฒนาขึ้นอยู่กับความรู้ความ
เข้าใจและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตล่ะ
หน่วยงานมีอยู่  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษา
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ค ลั ส เ ต อ ร์ ข อ ง ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้จัดตั้งสาย
งานพัฒนาคลัสเตอร์ข้ึน 9 กลุ่มและส่งเสริมความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิจัยกับภาคการ
ผลิต  เพื่อให้มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลกับภาคอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม
ความจ ากัดในทรัพยากรการวิจัยท าให้การศึกษา

นี้จ ากัดเฉพาะการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ
ธุรกิจแบบคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรม  ซึ่ งจัดอยู่ ในคลัสเตอร์แฟชั่น
และไลฟ์สไตล์เท่านั้น 
 
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของคลัสเตอร์ 
       Michael E. Porter (1990) ได้ให้

ความหมายของคลัสเตอร์ไว้ว่า หมายถึง ความ
ร่วมมือ ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันของกลุ่ม
อุตสาหกรรม อาจเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ต่างอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน รวม
ถึงซัพพลายเออร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบนั
การเงิน และสถาบันอ่ืน ๆ   โดยมีเป้าหมายและ
กลยุทธ์ร่วมกัน   ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารจัดการ   
ความรู้และเทคนิครวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ าวสารและน า ไปสู่ การพัฒนานวัตกรรม   
ตลอดจนประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกัน โดยมี
ภาครัฐให้การสนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภค
พื้นฐานสนับสนุน 

United Nations Industrial Development 
Organization (2001) ได้ให้นิยามว่าคลัสเตอร์ คือ
การรวมตัวของกลุ่มธุรกิจที่ตั้งในท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยจะผลิตสินค้าหรือบริการที่
มีลักษณะเหมือนกัน เกี่ยวข้องกัน หรือส่งเสริม
กัน ท าให้ธุรกิจในกลุ่มคลัสเตอร์ต้องเผชิญปัญหา 
อุปสรรค โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจที่
คล้ายกัน การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมและท าให้เกิดการกระจาย
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ตัวของความรู้เนื่องจากผู้ประกอบการรายใดคิด
ต้นนวัตกรรมใหม่ผู้ประกอบการรายอ่ืนสามารถ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดได้  ซึ่งจะ
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันใน
ระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมอีกด้วย 
ความหมายของ UNIDO ดังกล่าวคล้ายกับของ 
Porter และยังชี้ให้เห็นถึงแนวคิดการจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ด้ วยการให้ความส าคัญกับการ
ประเมินสภาพแวดล้อม เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ร่วมกัน  

จากการส ารวจวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ค ว า ม หม ายข อ งค ลั ส เ ตอ ร์  พ บ ว่ า มี ผู้ ใ ห้
ค ว ามหมาย ไ ว้ หล ากหลาย  (Schmitz and 
Nadvi, 1999;  UNIDO 2001; C. Richard 
Hatch; 2002 Wikipedia, 2016) ร ว ม ทั้ ง
การศึกษาเรื่องคลัสเตอร์ในประเทศไทย (ธีรวุฒิ  
สุทธิประภา, 2555; ปิยะพร อริยขจร, 2556; รติ
มา คชนันท์, 2558)  คณะผู้วิจัยเห็นว่า ค าว่าคลสั
เตอร์ หรือที่ในภาษาไทยใช้ว่า เครือข่ายวิสาหกิจ 
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ 
การน าแนวคิดนี้มาใช้ในประเทศไทยมีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเริ่มจากรัฐบาลมีแนวคิด
จะพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ในช่ วงปี  พ .ศ . 2546 โดยเชิญพอร์ เตอร์มา
บรรยายแนวคิดการพัฒนาความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศไทย  คณะผู้วิจัยในฐานะ
คณาจารย์ด้านการจัดการธุรกิจมีความสนใจจะ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่ เหมาะสมกับระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของไทย จึงท าการศึกษาการ
จัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ โดยนิยามค าว่าคลัส
เตอร์ในเรื่องนี้ว่า คลัสเตอร์หรือเครือข่ายธุรกิจ 
หมายถึงกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
มารวมตัวด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมด้วยกัน  
มีความร่วมมือเชื่อมโยงและเสริมกิจกรรมซึ่ง
กันและกันอย่างครบวงจร เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันคือการเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ 

2.2 การสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ 
        ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(2547) ได้สรุปวิธีการสร้าง 
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมไว้ 2 วิธี คือ 

1. ก า ร ส ร้ า ง ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเด่นใน
สาขาหรือภาคเศรษฐกิจ  โดยพิจารณาจากความ
เชื่อมโยงของอุตสาหกรรมหลักกับอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ เพื่อที่จะร่วมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม  

2. ก า ร ส ร้ า ง ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
พื้นที่โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อ่ืนมากที่สุดจะสามารถร่วมกันจัดตั้งเป้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมได้ 

การสร้างการรวมกลุ่มทั้ง  2 วิธีข้างต้น
ในบางอุตสาหกรรมอาจมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่
แท้จริง  เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งของ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแรงในพื้นที่เดียวกัน  ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริงสามารถแก้ไขได้ โดยใช้
ตารางปัจจัยการผลิต  ผลผลิต  ข้อก าหนดของ
อุตสาหกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ได้  นอกจากนี้อุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ สามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมได้มากกว่า
หนึ่ ง เครือข่ าย  อย่ า ง ไรก็ตามการรวมกลุ่ ม
อุตสาหกรรมมีหลายรูปแบบ  และอุตสาหกรรม
บางประเภทเป็นทั้งผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบและ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ่ื น อี ก ห ล า ย
อุตสาหกรรม  ซึ่ ง อุตสาหกรรมเหล่านี้ เป็น
อุตสาหกรรมส าคัญในทางเศรษฐกิจและยังท าให้
เกิดความสอดคล้องกันระหว่างการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงาน
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ป ร ะ เ ท ศ  (2548)  พ บ ว่ า ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมเกิดได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็น
การรวมกลุ่มที่ริเริ่มจากภาคเอกชนที่มีแนวทาง
จากล่างขึ้นบน โดยธุรกิจหลักในการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อด าเนินการ
ผลักดันการพัฒนาและอาศัยสื่อมวลชนในการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
และประสานงานในการก าหนดนโยบายแนวทาง
กลยุทธ์ในการด าเนินการร่วมกันเพื่อพัมนาการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมของตนแล้วน าเสนอให้
รัฐบาลทราบ แล้วท าการตกลงระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรมและรัฐบาลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการในกิจกรรมบาง
ประการต่อไป  ลักษณะที่สอง เป็นการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ริเริ่มจากภาครัฐมีแนวทางจากบน
ลงล่าง โดยภาครัฐเป็นผู้ก าหนดการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่จะด าเนินการส่งเสริมและจัดการ
ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อให้
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันจัดท าและ
พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมของตนและ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันของ
อุตสาหกรรม  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมาจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐ  และภาครัฐท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการของ
ภาค เอกชนและติ ด ตามประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
 รมิตา  คชนันท์ (2558) ได้ศึกษาการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ในต่างประเทศ 4 ประเทศ 
ได้แก่ อิตาลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีน  พบว่า
การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ท า
ให้ธุรกิจในประเทศเหล่านั้นมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศนั้น ๆ เกิดความเข้มแข็งและมีขีดความ
สามรถในการแข่งขันที่เพิ่มข้ึนด้วย 

2.3 การจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ 
การจัดการ หมายถึงกระบวนการ

กระท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้ง
ไว้ล่วงหน้า  การจัดการในทางวิชาการเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีวิวัฒนาการยาวนานคู่กับ
สั ง ค ม ม นุ ษ ย์  ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ ป็ น
กระบวนการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากร
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ให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหน้าที่
ทางการจัดการประกอบด้วยหน้าที่หลัก 4 
ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การ
น าและการควบคุม (กิ่งพร ทองใบ : 2548, 10-
11)   แน วคิ ด ก า รจั ด ก า ร ธุ ร กิ จ สมั ย ใ หม่   
ประกอบด้วยทฤษฎี 3 กลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีเชิง
ระบบ ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ และ
ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์  ซึ่งทฤษฎีการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ได้กล่าวถึงได้กล่าวถึงแนวคิด
การแสงหาความเป็นเลิศทางการจัดการ (Peter 
and Waterman, 1982)  แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง
สถานการณ์การแข่งขัน (Porter, 1978) และ
แนวคิดเรื่อง Good to Great (Collins, 2001) 
เป็นต้น 

แนวคิดเรื่องสถานการณ์การแข่งขันของ 
Porter สรุปได้ว่า  

 “ในภาวะการแข่งขันอันเนื่องมาจาก
โลกาภิวัตน์  องค์การธุรกิจที่ อยู่ รอดต้ องมี
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดจุดหมายการด าเนินงานใน
ระยะยาวว่าองค์การต้องการด าเนินการไปถึงจุด
ใด  มีสถานะที่องค์การต้องการเป็นอย่างไร ซึ่ง
การด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต้องมีการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ เพื่อก าหนดเป็นภารกิจ
หรือพันธกิจที่องค์การใช้เป็นทางเลือกในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้ง
ไว้ ทางเลือกนี้เรียกอีกอย่างว่า กลยุทธ์ ซึ่งกล
ยุทธ์ที่องค์การก าหนดขั้นนี้จัดเป็นกลยุทธ์เพื่อ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งมี 4 
ประการ ได้แก่ คุณภาพ (Quality), ประสิทธิภาพ 
(Efficiency), นวัตกรรม (Innovation) และการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer 
Responsiveness) นอกเหนือจากการก าหนด
กลยุทธ์ขั้นต่อไปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
โดยแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยหลักเกณฑ์
อาศัยการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม ภาวะ
ผู้น าและบทบาททางวัฒนธรรมองค์การเพื่อสร้าง
พลังในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ก าหนดขึ้น” 

Wheelen and Hunger (2012) ไ ด้
กล่ าวไว้ ในหนังสือ Strategic Management 
and Business Policy toward Global 
Sustainability ว่า  กลยุทธ์ระดับธุรกิจจะมุ่งเนน้
การพัฒนาต าแหน่งทางการแข่งขันในสินค้าหรือ
บ ริ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ห รื อ ห น่ ว ย ธุ ร กิ จ ใ น
อุตสาหกรรมหรือสัดส่วนการตลาดที่บริษัทหรือ
หน่วยธุรกิจให้บริการอยู่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทมีความได้เปรียบ
และมีความสามารถเหนือคู่แข่งขันซึ่งท าให้บริษัท
มีความสามารถในการสร้างผลก าไรระยะยาว  
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ประกอบด้วย กลยุทธ์การ
แข่งขันและกลยุทธ์ความร่วมมือ ในการก าหนด
กลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทหรือหน่วยธุรกิจต้อง
พิจารณาว่าควรแข่งขันในด้านต้นทุนต่ าหรือ
ความแตกต่างของสินค้าและบริการ  และควร
แข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่แบบ Head to Head 
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เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด  หรือควร
เน้นในตลาดที่เฉพาะของบริษัทเพื่อท าก าไรใน
ตลาด  กลยุทธ์การแข่งขันนี้ M.E. Porter ได้
เสนอไว้เรียกว่า กลยุทธ์การแข่งขันแบบทั่วไป ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ กลยุทธ์ผู้น าต้นทุนต่ า 
(Cost Leadership Strategy)  กลยุ ท ธ์ ค ว า ม
แตกต่าง (Differentiation Strategy)  กลยุทธ์
เน้นต้นทุนต่ า (Focus Cost Strategy) และกล
ยุทธ์เน้นความแตกต่าง (Focus Differentiation 
Strategy) ส่วนกลยุทธ์ความร่วมมือเน้นกลยุทธ์
ระดับธุรกิจที่บริษัทหรือหน่วยธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  ซึ่งมีจุดอ่อนในปัจจัยแวดล้อม
ภายในบางประการท าให้เกิดความจ าเป็นในการ
ร่วมมือกับธุรกิจอ่ืนเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน กลยุทธ์ความร่วมมือมี 2 ชนิด 
คือ ความร่วมมือแบบมีข้อตกลง (Collusion) 
และเชิงกลยุทธ์  (Strategic Alliance)  บริษัท
หรือหน่วยธุรกิจเกิดการรวมตัวและใช้กลยุทธ์
ความร่วมมือ  มักมีสาเหตุเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้
คือ 

1 .  เพื่ อ ได้ รั บ เทคโน โลยี และหรื อ
ความสามารถในการผลิตที่ เพิ่มขึ้นจากการ
ด าเนินงานโดยล าพังเพียงกิจการเดียว 

2. เพื่อเข้าถึงตลาดเฉพาะด้าน หรือ
เข้าถึงตลาดใหม่ได้รวดเร็วโดยมีต้นทุนที่ต่ ากว่า 

3. เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน  ท าให้
มีต้นทุนที่ต่ ากว่าจากความร่วมมือกับกิจการอ่ืน
ในห่วงโซ่อุปทาน หรือกิจการที่เก่ียวเนื่องกัน 

4. เพื่อเรียนรู้ถึงความสามารถ ทักษะ
ใหม่ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

5. เพื่อลดความเสี่ยงทางการเมือง 
ความร่วมมือกันจะลดปัญหาเรื่องทรัพยากรและ
ความสามารถต่างๆ เมื่อขยายกิจการสู่ตลาด
ระหว่างประเทศ  ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
รัฐบาลบางประเทศนั้น ๆ ได้ 

กา รจั ด ก า ร ธุ รกิ จ แบบคลั ส เตอร์  
หมายถึง กระบวนการในการวางแผน ด าเนินการ 
และควบคุมการรวมกลุ่มของธุรกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  กระบวนการจัดการธุรกิจ
แบบคลัส เตอร์ประกอบด้ วยปัจจัยน า เข้ า  
กระบวนการ และผลที่ได้  โดยปัจจัยน าเข้า 
ได้แก่ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของ
ธุรกิจที่มารวมกันเป็นคลัสเตอร์นั้น กระบวนการ 
หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
กลยุทธ์ของกลุ่มและการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
ส่ วนผลที่ ได้หมายถึ งประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานที่พิจารณาจาก 6 ด้าน ได้แก่  ด้าน
การลดต้นทุน ด้านตลาด ด้านนวัตกรรม ด้าน
วิจัยและพัฒนา ด้านการลงทุน และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
องค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ได้รับการยกฐานะขึ้น
จากสมาคมอุตสาหกรรมไทยที่ด าเนินการมา
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภา
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  29 
ธันวาคม 2530 ภายใต้การก ากับดูและของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทว
ไทย พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการ
พัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยให้
แข็งแกร่ง  อันจะท าให้กลไกการพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สามารถ
ประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในวงการ
เศรษฐกิจโลก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลาง 4 ด้านหลัก ด้านแรก เป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐและภาคต่างประเทศ ด้าน
ที่สอง เป็นศุนย์บริการด้านพัฒนาอุสาหกรรม 
ด้านที่สาม เป็นศูนย์กิจการส าหรับผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม และด้านที่สี่ เป็นศูนย์แก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกทุก
ขนาด และทุกประเภททั้งที่เป็นสมาชิกและไม่
เป็นสมาชิก โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ท าหน้าที่
เป็นปากเสียงและตัวแทนของอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในประเทศไทย 

วิสัยทัศน์ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

“เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน” 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือประเภท
สามัญ ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่
เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งรวมทั้งสมาคม
การค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และประเภท
สมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ 
ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า 
ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมฯ มีสมาชิกครอบคลุม
ทั่วประเทศ  มีกลุ่มอุตสาหกรรม 43 กลุ่ม และ 
74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นนิติบุคคลมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติ อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ดังนี้ 

1 .  เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ
อุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบาย
และด าเนินการกับรัฐ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ
อุตสาหกรรม 

3 .  ศึ กษาและหาทางแก้ ไขปัญหา
เก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย 
อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรอง
แหล่งก าเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า 

6. ใ ห้ค าปรึกษาและเสนอแนะแก่
รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 
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7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็น
แหล่งกลางส าหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ว ง ก า ร
อุตสาหกรรม 

8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรม 

9. ปฏิบัติกิจการอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย
ก าหนด 

กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 
โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่ อ เป็นการช่วยเหลือ
ส นั บ ส นุ น กิ จ ก า ร ข อ ง ส ม า ชิ ก ข อ ง ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในระหว่างหมู่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรมมีความสามารถด าเนินกิจกรรมหรือ
ท านิติกรรมใดๆ ในนามของกลุ่มอุตสาหกรรม
หัตถอุตสาหกรรม ภายใต้การควบคุมและ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม
หัตถ อุตสาหกรรมโดยไม่ มี ผลผู กพั นสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่
อย่างใดทั้งสิ้น 

 เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่ม
เ ลื อ ก ค ณ ะ ก รร ม กา ร ค ณะหนึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการกลุ่ม” จากผู้แทนสมาชิกสามัญ  
มีจ านวนกรรมการตามที่ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่ม
จ ะก า หนดแต่ ต้ อ ง ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ห้ าคน  ใ ห้
คณะกรรมการกลุ่มเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานกลุ่ม และให้ประธานกลุ่มเลือกกรรมการ
คนอ่ืนจากคณะกรรมการกลุ่มมีจ านวนตามที่
ประธานกลุ่มจะก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อ
เป็นรองประธานกลุ่ม เลขาธิการกลุ่ม  และ
ต าแหน่งอ่ืนตามที่ประธานกลุ่มจะเห็นสมควร 
คณะกรรมการกลุ่มมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีเมื่อครบวาระแล้วจะเลือกกลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ต าแหน่งประธาน
กลุ่มจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

 ต่อมาในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555  
กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมได้ประชุม
ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มสิ่งทอ กลุ่มหนังและผลิตภัณฑ์หนัง กลุ่ม
เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มรองเท้า กลุ่มอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพื่อเสนอแนวทางการจัดตั้งคลัส
เตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ขึ้น  ที่ประชุมได้เลือก
นายสมศักดิ์  ศรีสุภรวาณิชย์  ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นประธานคลัสเตอร์แฟชั่น
และไลฟ์สไตล์คนแรก ซึ่ ง ได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่อการบรรลุ เป้าหมาย Vision 
2020 ไว้ดังนี้ (ftiweb.off.fti.or.th/demo/6101/) 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิด geographical 
cluster 

- เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ส าหรับ
การสร้างคลัสเตอร์  โดยรวม
กลุ่มอุตสาหกรรม ต้น กลาง 
แ ล ะ ป ล า ย น้ า  ร ว ม ถึ ง 
อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เพื่ อ
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แบ่งปันความรู้และเชื่อมโยง
กันได้สะดวกมากข้ึน 

2. การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ R&D 

- ส ร้ า ง  pilot plait  เ พื่ อ ใ ช้
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและ
มีความหลากหลายมากข้ึน 

- ยกเว้นก าแพงภาษีส าหรับ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเพื่อ
การน าเข้าวัตถุดิบ 

- พัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลที่
ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
ในกลุ่มคลัสเตอร์ต่าง ๆ  

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของบุคลากรไทย 

3 .  จั ด  Trade Show แ ส ด งสิ น ค้ า
ระดับคลัสเตอร์ 

- จัดงานแสดงสินค้าระดับคลัส
เตอร์แทนการแยกกลุ่มระดับ
อุตสาหกรรมย่อย 

- สนับสนุนให้มีการประยุกต์
และผสมผสานของสินค้ า
ภายในกลุ่มคลัสเตอร์ 

ส า ห รั บ ก า รด า เ นิ น ง านของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์นั้น  กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรมเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าใน

กลุ่มของขวัญและของแต่งบ้าน  สามารถเรียกว่า
เป็นสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีสินค้าหลากหลายในตัวสินค้า  
วัตถุดิบและประโยชน์ใช้สอย ในปัจจุบันกลุ่ม
อุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมมีบทบาทหน้าที่
ในการบริหารกลุ่มของตนเองและมีหน้าที่ร่วม
เป็นสมาชิกในคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟสไตล์มา
เป็นเวลา 5 ปีแล้ว ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้
ประสบผลส าเร็จควรมีการติดตามประเมินว่าการ
ด าเนินการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ของกลุ่มมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัย
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพของการ
จัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์เพื่อจะได้ปรับปรุง
แก้ไขให้ประสบผลส าเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของธุรกิจที่เป็นสมาชิกและประเทศชาติต่อไป 
 
3. ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรธุรกิจแบบคลัสเตอร์ของกลุ่ม
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม หั ต ถ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม  ส ภ ำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

 นอกจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์
แล้ว  คณะผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ บริหารกลุ่ ม อุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรม จ านวน 3 ราย  รวมถึงที่ปรึกษา
กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและประธาน
บริหารคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ซึ่งรวมเป็น
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก 5 ราย โดยสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ
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แบบคลัส เตอร์ของกลุ่ ม อุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรมแล้วน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เป็นปัจจัยหกด้านตาม Diamond Model พบว่า
ระดับประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจแบบคลัส
เตอร์ของกลุ่มอยู่ในช่วงน้อยถึงปานกลาง  โดย
กลุ่มผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ทั้ง 3 ราย เห็นว่า ระดับประสิทธิภาพการจัดการ
ธุรกิจของกลุ่มฯ อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนที่
ปรึกษากลุ่มและประธานกลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ เห็นว่าประสิทธิภาพการจัดการ
ธุรกิจแบบคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับน้อย 

ผลการศึกษาปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
และปัจจัยที่ได้จากการด าเนินงานของธุรกิจที่
เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม 
พบว่า ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในของสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรม ซึ่งวิเคราะห์โดยตัวแบบเพชร ซึ่ง
ประกอบด้วยเงื่อนไข 6 ด้าน ได้แก่ เงื่อนไข
ทางด้านปัจจัยการผลิต ด้านความต้องการหรือ
อุปสงค์  อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของ
ผู้ผลิต รัฐบาลและเหตุสุดวิสัย (หรือโอกาส) 
พบว่า เงื่อนไขในแต่ละด้านมีทั้งจุดเด่นและจุด
ด้อย  ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการจัดการ
ธุรกิจแบบคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ
อุตสาหกรรมที่น้อย 
 
 

4 .  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพของกำรจัดกำรธุรกิจแบบคลัส
เตอร์ของกลุ่มอุตสำหกรรมหัตถอุตสำหกรรม 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   

จากประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ
แบบคลัสเตอร์ ซึ่งพิจารณาปัจจัยผลที่ได้หรือผล
จากการรวมกลุ่มและด าเนินงานของสมาชิกที่มา
ร่วมกันนั้น พบว่า ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเห็นว่า 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการตลาดมี
ระดับประสิทธิภาพมากที่สุด  ส่วนด้านการลด
ต้นทุนและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
ดั ง นั้ น ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม ร ะดั บ
ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์  
ควรมุ่งปรับปรุงด้านการลดต้นทุน วิธีการลด
ต้นทุนการด าเนินงานที่ส าคัญที่สุดคือต้นทุนการ
ผลิต  การควบคุมต้นทุนการผลิตที่โซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นน้ าคือควรมุ่งที่ราคาต้นทุนการผลิต  
โดยใช้กระบวนการรวมกลุ่มให้สามารถลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต  หรือการเจรจาให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านต้นทุนจากหน่วยงานรัฐบาล  
นอกจากนี้ควรพิจารณาต้นทุนการผลิตใน
ระดับกลางน้ า คือต้นทุนการขนส่งและต้นทุน
การตลาดลง 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ ง  คื อ  การกระตุ้ นการพัฒนาทางด้ าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินการผลิต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมให้มาก
ขึ้น  โดยเฉพาะในระยะปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลา
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ของการพัฒนาเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ
ประเทศไทย 4.0  ควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการควบคุมการบริหารจัดการกระบวนการ
ต่ า ง  ๆ  ในการผลิ ตภาค อุตสาหกร รม ใ ห้
ความส าคัญกับการเชื่อมต่อข้อมูลและการ
สื่อสารการท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ
เครื่องจักรที่เกิดในทุกขั้นตอนของการผลิตที่
เรียกว่า Internet of Things (IoT)  และ Cyber-
Physical Production Systems (CPPS) ซึ่งเป็น
ระบบที่จะประสานความสามารถของเทคโนโลยี
การผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิด
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Plant) ระบบโลจิสติกส์
และลูกค้าสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
การผลิตได้แบบเรียลไทม์  

 ข้อสรุปเบื้องต้นนี้ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของ

กลุ่ ม อุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังขาดการ
รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพของการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ 
และ ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพ
ดั งกล่ า ว  ข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริหารกลุ่ ม
อุตสาหกรรมนี้มุ่งเฉพาะในส่วนที่เฉพาะแนวทาง
ที่จะใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
เป็นหลัก นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังพบว่ากลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักยังมีความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่อง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์
และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของกลุ่มด้วย ซึ่ง
ประเด็นนี้อาจส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการ
จัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์ที่ต้องหาทางแก้ไข
ต่อไปด้วย
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การคิดตามกลุ่มและผลกระทบต่อการตัดสินใจของสหกรณ์ 
Group Thinking and Its Impacts on Cooperatives’ Decision Making  

 
วรชัย สิงหฤกษ์1 

warachai.sin@stou.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

"การคิดตามกลุม" เปนวิธีการคิดของกลุมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดดันใหมีการปฏิบัติตามมติเอก
ฉันท โดยปราศจากการวิเคราะหประเมินขอมูลอยางแทจริง ซึ่งมีผลทําใหการตัดสินใจของสหกรณ์เกิด
ความผิดพลาดและเกิดความเสียหายได ซึ่งวิธีการแก้ไขปญหาการคิดตามกลุม มีหลายประการ ตั้งแต 
การพิจารณาบทบาทของผูบริหารสหกรณ์ การสงเสริมความเห็นที่ขัดแยงกัน การมีสวนรวมของผู
เชี่ยวชาญ การระดมสมองเพื่อชวยในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความคิดเห็น ตลอดจนการ
สร้างกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส ซึ่งขอเสนอดังกลาว สหกรณ์สามารถนําไปประยุกตใชตามความ
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสหกรณ์ ซึ่งหากกลุมไดสรางธรรมเนียมการปฏิบัติของการสงเสริม
ความคิดเห็นแล้วนั้น และการเปดโอกาสใหมีการทาทายความคิดเห็นของกลุมอยูเสมอ ก็จะชวยปองกัน
และแก้ไขปญหาการคิดตามกลุมได้ ตลอดจนการสรางเสริมคุณภาพการตัดสินใจของสหกรณ์ใหดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
ค าส าคัญ : การคิดตามกลุ่ม การตัดสินใจ สหกรณ์ 
  

                                                           
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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ABTRACT 

  “Group Thinking” is the thinking of a group when there is pressure to comply 
with the group consensus without actual data analysis. This leads to wrong decision 
making of the cooperatives and causes damage. There are several ways to solve the 
problem of group thinking, i.e. the consideration of cooperative administrators’ role, 
promotion of conflict of opinion,  experts’ participation, brainstorming to help express 
and evaluate opinions as well as building up a transparent decision making process. 
These methods can be applied according to the condition and context of the 
cooperatives. If the group has established the tradition of opinion promotion and has 
always provided opportunities to challenge group’s opinion, this would help prevent 
and solve problems of group thinking, and also enhance the quality of cooperatives’ 
decision making.    
Keywords: Group thinking, Decision making, Cooperatives 
 
1. บทนํา 

แนวคิดการจัดการในยุคปัจจุบันมักจะ

ให้ความสําคัญกับทีมงานหรือกลุมคนที่มาทํางาน

ร่วมกัน เนื่องจากมี ขอดีหลายประการ คือ กลุ่ม

สามารถชวยกันติดตามสถานการณ ให้ขอคิดเห็น

และประเมินหรือวิเคราะหเหตุผลตางๆไดดีกวาป

จเจกบุคคลแต่อยางไรก็ตามมีขอพิจารณาวา

ในทางปฏิบัติแลวกลุมมีความสามารถในการ

ตัดสินใจดีกวาปจเจกบุคคลเสมอไปหรือไม แม                            

ว าจะมีนักวิชาการที่สนับสนุนผลดีของการ

ตัดสินใจโดยใชกลุมวาสามารถแกไขปญหาได

ดีกว าบุคคล (Shaw, 1981) แตขณะเดียวกัน

ข้อจํากัดของการตัดสินใจของกลุ มก็มีหลาย

ประการ เชน การใช เวลามากเกินไปในการ

ประสานงาน การโตแยงและการพิจารณาปญหา 

โดยเฉพาะถากลุมมีขนาดใหญมากหรือสมาชิก

ในกลุมมีความขัดแยงระหวางผล ประโยชนสวน

ตัวกับเรื่องที่ต องตัดสินใจ หรือกรณีกลุ มถูก

ครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุ่ม

ห นึ่ ง  ( Janis, 1972, 1982; Jervis, 1976; 

Whyte, 1989) นอกจากนี้ขอจํากัดของกลุมใน

การตัดสินใจอีกประการหนึ่ง คือ ความพยายาม

ในการใชมติเอกฉันทเพื่อใหมีการยอมปฏิบัติตาม 

(Conformities) ที่ สอดคล องกับแนวปฏิบัติ
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ของกลุมโดยไมไดคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงซึ่ง

เรียกวา การคิดตามกลุม (Groupthink) (Janis, 

1972) 

 เ มื่ อมนุ ษย์ มี ค ว ามจํ า เป็ นต้ อ งอยู่

รวมกลุ่มโดยอาจจะมีสาเหตุหลายประการ คือ 

เพื่ อช่ วย เหลือกัน เพื่ อ อํานาจต่อรอง  เพื่ อ

ตอบสนองความต้องการของจิตใจเช่นลด

ความเครียด เพื่อเพิ่มความพอใจในการทํางาน

กลุ่มจึงสามารถช่วยบุคคลในการแก้ปัญหา 

หาทาง เลือกในการแก้ปัญหา และวิ ธี การ

แก้ปัญหา แต่การรวมกลุ่มก็มีข้อเสีย เช่น ทําให้

ทุกคนทําเหมือนๆ กัน โดยไม่ใช้ความสามารถ

อย่างเต็มที่ คนจะลดความสามารถของตนเองลง 

ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และบางคนกลายเป็นผู้

ชักนําความคิดของกลุ่มทําให้เกิดการคิดตามกลุ่ม 

ดังนั้น "การคิดตามกลุม" เปนปรากฎ

การณที่เกิดจากแรงกดดันเชิงจิตวิทยาที่เกิดขึ้น

เมื่อสมาชิกของกลุมทํางานใกลชิดกันมากกระทั่ง

มีคานิยมและความเชื่อเหมือนกัน และเมื่อตอง

เผชิญกับสถานการณ ความตึงเครียด จะเกิด

อาการของ "การคิดตามกลุ ม"  อันนําไปสู

กระบวนการตัดสินใจที่ไรคุณภาพ และปรากฏ

การณดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายและทําให

องคการสูญเสียทรัพยากรจํานวนมหาศาล ได

ดังนั้น "การคิดตามกลุ ม"  จึงเปนเรื่องที่ เป็น

ประโยชน์ตอผูศึกษาดานองคการหรือพัฒนาองค

การ หรือผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในระดับ

นโยบาย เพื่อที่จะไดหาทางปองกันไมให "การคิด

ตามกลุม" เกิดขึ้นภายในองคการของตนเอง และ

เพื่อพัฒนาการตัดสินใจในองคการใหมีคุณภาพ

มากข้ึน   

2. ความหมายของกลุ่ม (Group) และการคิด

ตามกลุ่ม (Groupthink)   

 2.1 กลุ่ม (Group) หมายถึง ระบบที่

เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สอง

คนขึ้นไป โดยมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 

(เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) ไม่ว่าจะเป็น

บรรทัดฐาน (มาตรฐานพฤติกรรมที่ได้รับการ

ยอมรับในกลุ่ม) หรือบทบาท (รูปแบบพฤติกรรม

ที่คาดหวัง) และหน้าที่เพื่อทํากิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมาย  

2.2 การคิดตามกลุ ม (Groupthink) 

Irving L. Janis (1982 , pp. 174-175) ได้ ให้

ความหมายว่า คนหลายๆคนที่มีความต้องการ

และความสามัคคีร่วมกัน จนกระทั่งมองข้ามการ

วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่อย่างไม่เหมาะสม   

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การทํางานหรือการ

ตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะจะยึดถือ

ความคิดเห็นของกลุ่มตนเป็นใหญ่ ไม่สนใจ
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สิ่งแวดล้อมภายนอก บางครั้งไม่กล้าแสดงความ

คิด เ ห็นขัดแย้ งกันภายในกลุ่ ม  ส่ วน  Janis  

(1982, p. 9) ไดใหคําจํากัดความของการคิดตาม

กลุ่ม (Groupthink) วา "วิธีการคิด (Mode of 

thinking) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนอยูในกลุมที่มีความ

สัมพันธกันอยางเหนียวแนน และเมื่อสมาชิก

ในกลุ มต องการแสวงหามติเอกฉันท ในการ 

กระทํา ใดอย างหนึ่ งมากกว าการประเมิน

ทางเลือกในการดําเนินการบนพื้นฐาน ตาม

สภาพความเปนจริง"     

หรือในแง่ของอีกความหมายหนึ่ง คือ 
การที่ความคิดเห็นที่คนในกลุ่มเห็นสอดคล้องกัน 
(Consensus) มีอิทธิพลกลบ (Overrides) ความ
คิดเห็นอ่ืนของสมาชิกส่วนน้อย (ซึ่งไม่มีพลัง
พอที่จะผลักดันความคิดเห็นของตนให้อยู่เหนือ
ความคิดของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มได้) ในฐานะ
ผู้ จัดการจะจัดการอย่างไรเพื่ อลดการเกิด 
Groupthink ลงได้ (1) ควรควบคุมขนาดของ
กลุ่มไว้ไม่ให้กลุ่มใหญ่เกินไป (2) ส่งเสริมให้
หัวหน้ากลุ่มมีความเป็นกลางให้มากรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกให้ทั่วถึงโดยไม่แสดงความเห็น
ตัวเองเป็นการชักนําไปก่อน และ(3) แต่งตั้งให้
สมาชิกคนหนึ่งทําหน้าที่คอยแย้งความเห็นของ
กลุ่ม คอยกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่
ขัดแย้งต่อความเห็นกลุ่ม เพื่อให้ได้ความคิดที่
หลากหลายมากที่สุด 

ดังนั้น "การคิดตามกลุม" คือ ผลของ

แรงกดดันที่มีต อป จเจกบุคคลในการปฏิบัติ

ตามกลุม เพื่อใหเกิดมติเอกฉันท คณะกรรมการ

หรือผูบริหารสหกรณ์ที่มีอาการของ "การติดตาม

กลุม"จะมีแนว โนมในการแสวงหามติเอกฉันท

โดยไมไดมีการวิเคราะหหรือประเมินทางเลือกใน

การดําเนินการกอนที่จะตัดสินใจ และความเห็น

ของกลุมคนสวนนอยหรือความเห็นที่แตกต่าง

ออกไปจะถูกปดบังหรือซอนเรนหรือไมได ให

ความสําคัญ ซึ่งการที่สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตาม

ความเห็นของคนสวนใหญในกลุมขึ้นอยูต่างๆ 

หลายประการโดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ 2 ประการ

คือ 1) ความไมแนนอนวาการกระทําที่เหมาะสม

ควรเปนเชนไร ผลก็คือ สมาชิกสหกรณ์ในกลุมก็

จะถูกกดดันใหหาสารสนเทศจากคนอ่ืนในการ

เลือกทางเลือกที่เหมาะสม และ 2) การปฏิบัติ

ตามความเห็นของกลุ มชวยทําใหรักษาความ

สัมพันธภายในกลุมสมาชิกได (Ferrell, 1985) 

3 .  โม เดลของการคิดตามกลุ่ ม  ( Model 

Groupthink)    

Janis & Mann (1977) ไดเสนอโมเดล

ของ "การคิดตามกลุม" ดังแสดงในภาพที่ 1 โดย

เสนอวาอาการ "การคิดตามกลุม" จะเกิดขึ้นเมื่อ

มีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นกอน (Antecedent conditions) 
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โดยจะมีผลทําใหกลุมมีความตองการร่วมกันหรือ

มติเอกฉันทอันนําไปสูอาการของ"การคิดตาม  

กลุ ม" และผลของการคิดตามกลุ มจะทําให

สหกรณ์การมีการตัดสินใจที่ไรประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลของการคิดตามกลุม 
ปรับปรุงจาก ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์ (2545: 8) 

 

3.1 เงื่ อนไขของการคิดตามกลุ ม 

(Antecedent Conditions) เงื่อนไขตอไปนี้จะ

ทําใหสมาชิกของกลุมมีโอกาสในการพัฒนาไปสู

"การคิด ตามกลุม" ได  

     1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขอ

กลุ่ม เงื่อนไขที่สําคัญของ "การคิดตาม กลุม" คือ 

กลุ่มคนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมี

ความผูกพันกันมาก ซึ่งทําใหสมาชิกมีความตอง

การอยูในกลุม หรือการที่สมาชิกคิดวากลุมของ

ตนมีแรงดึงดูดที่จะใหตนดํารงอยูในกลุมตอไป 

(Longley & Pruitt, 1980) โดยสมาชิกแตละคน

จะพึ่งพากลุมและมีความพรอมในการปฏิบัติตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ ม (Janis, 1972, p.  

131) ในกลุมที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสูง

สมาชิกในกลุมจะมีความผูกพันเสมือนเพื่อน แต

ในกลุมที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนอย

สมาชิกในกลุมจะเปนคนแปลกหนา (Flowers, 

1973) ความเหนียวแนนของกลุมนี้ทําให เกิด

ลักษณะความเปนกลุ มของตนเองสูง (Janis, 

1971)  

เง่ือนไข 
(Antecedent 
Conditions) 

1. ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่ม  
2. การสร้างเกราะคุ้มกันกลุ่ม  
3. ขาดกระบวนการแสวงหา
ข้อมูลและประเมินข้อมูล  
4. ผู้นําเผด็จการ  
5. อาการความตึงเครียดสงู  

 

 

แนวโน้มของการ

แสวงหา

ข้อตกลง

(Concurrence-

Seeking 

Tendency) 

อาการของการคิดตามกลุ่ม 
(Groupthink) 

1. ภาพลวงตาของความปลอดภัย  
2. การสร้างเหตุผลของกลุ่ม  
3. ความเชื่อด้านศีลธรรมของกลุ่ม  
4. แรงกดดันโดยตรงต่อผู้คัดค้าน  
5. การห้ามแสดงความเห็นที่แตกต่างจาก
กลุ่ม  
(self - censorship)  
6. ภาพลวงตาของความเป็นเอกภาพของ
กลุ่ม  
7. การปกป้องกลุ่มของตนเอง  
 

อาการของการตัดสินใจที่ไร้ประสิทธิภาพ 
1. การหลงคิดว่าจะไม่ผิดพลาด  
2. การเชื่อว่าตนเองและพวกเป็น "ฝ่ายเทพ"  
3. การคิดหาเหตุผลเข้าข้างพวกตนแบบกลุ่ม  
4. การมองกลุ่มอื่นๆเป็นพวกแปลกประหลาด  
5. การปิดปากตนเอง 
6. ภาพลวงของการเห็นพ้องต้องกัน 
7. แรงกดดันต่อคนที่เห็นแปลกแยก 
8. การปกป้องไม่รับความคิดเห็นอื่น 
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     2) การสรางเกราะคุมภัยของกลุม 

คือ การปกป องกลุ มจากการเสียดทานจาก

ภายนอก เพื่อทําใหกลุมรูสึกปลอดภัยจากภัย

คุกคามตางๆ จากภายนอก เชน การแสวงหา

สมาชิกกลุมที่มีความเห็นอยางเดียวกันมารวม

งาน เพื่อสรางพลังของกลุมใหเขมแข็งขึ้นหรือ

การใชสื่อตางๆ เปนเครื่องมือในการโฆษณาหา

เสียงมากวาการใหขอมูลที่แทจริงสูสาธารณะ  

     3) การขาดกระบวนการแสวงหาข

อมู ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ข อมู ล  โ ด ย ก ลุ ม ไ ม มี

กระบวนการแสวงหาขอมูลและนําขอมูลมาวิ

เคราะหอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีกระบวนการ

แสวงหาขอมูล แตกลไกของกระบวนการไมเขม 

แข็งพอที่จะนําขอมูลปอนเขาสูการตัดสินใจที่ดี

ได  

     4) การมีผู้นําเผด็จการ หากผู นํา

แบบเผด็จการมีจุดยืนในด านนโยบายอย่าง

ชัดเจนแลว สมาชิกในกลุมมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันก็มีแนวโนมที่จะยอมรับทางเลือกของผู

นําและถือเป็นจุดยืนนั้นเปนธรรมเนียมปฏิบัติ 

ของกลุม (Janis & Mann, 1977) และเมื่อธรรม

เนียมปฏิบัติของกลุมไดถูกกําหนดขึ้น แลว กลุ

มก็มีแนว    โนมที่จะปกปองธรรมเนียมปฏิบัติ

อยางดีที่สุด    

     5) อาการความตึงเครียดสูง เมื่อ

เกิดมีสถานการณ ความตึงเครียดสู งและมี

ความหวังคอนขางนอยในการแสวงหาทางออกที่

ดีกวาทางเลือกที่เสนอโดยผู นําหรือบุคคลที่มี

อิทธิพลในกลุมมีแนวโนมที่ไดรับการยอมรับจาก

กลุ่มคอนขางสูง ภายใตสถานการณเชนนี้จึงทํา

ใหการระดมความคิดเห็นของกลุมเพื่อชวยในการ

ตัดสินใจไมไดผล 

3.2 อาการของการคิดตามกลุ่ม เกิด
อาการดังต่อไปนี้ 
       1) การเกิดภาพลวงตาของความ
ปลอดภัย คือ การหลงเขาใจผิดคิดวากลุมของ
ตนเองมีหลักประกันของความปลอดภัยจากภัย
อันตรายหรือความเสี่ยงตางๆ จึงทําใหมีการมอ
ง ก ลุ ม ข อ ง ต น เ อ ง ใ น แ ง ดี เ กิ น ไ ป  ( Over 
Optimistic) และยินดีที่จะดําเนินการซึ่งมีความ
เสี่ยงใดๆ ที่เกินความจําเปน รวมทั้งการไมใสใจ
กับสัญญาณเตือนภัยที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การเกิดเหตุที่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอง
จั่น จํากัด จํานวนมากไม่สามารถเบิกถอนเงิน
ออกจากบัญชีเงินฝากของตัวเองได้ และเมื่อ
สอบสวนต่อไปได้พบว่าปัญหาเกิดจากการทุจริต
ของผู้บริหารพร้อมพวกได้ เบิกจ่ายเงินของ
สหกรณ์อันเป็นเท็จ และตกแต่งบัญชีเพื่อปกปิด 
ขณะเดียวกันหลายฝ่ายยังตั้งข้อสังเกตถึงความ
เชี่ยวชาญในการกํากับและการตรวจสอบของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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และข้อกังขาด้วยว่าหลายต่อหลายคร้ัง “เงินฝาก
ในสหกรณ์”บางแห่งได้ถูกล้วงควักออกมาเพื่อ
เหตุผลทางการเมือง ทั้งการทํานโยบายประชา
นิยม และใช้ในการหาเสียงของนักการเมือง (ทีม
เศรษฐกิจ ไทยรัฐออนไลน์, 2558)   

     2) การสรางเหตุผลของกลุม โดย  
กลุ มจะสรางความเป นเหตุเปนผล ซึ่งจะใช                 
เปนบรรทัดฐานของ กลุมตนเอง เพื่อที่ลดความ
กดดันจากสัญญาณเตือนภัยหรือขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) ที่มีลักษณะเปนผลลบตอกลุมของ
ตน  

     3) ความเชื่อด้านศีลธรรมของกลุ่ม 
ความเชื่ออย่างจริงใจว่ากลุ่มของตนมีศีลธรรม
หรือจริยธรรมที่ดี ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะละเลย
ผลของการกระทําของกลุ่มตนว่าจะมีความ
เหมาะสมหรือถูกต้องหรือไม่ การกระทําของ
กลุ่มแม้ว่าจะมีลักษณะทําลายล้างต่อกลุ่มบุคคล
อ่ืน แต่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทํา
ได้ แต่หากกลุ่มตรงข้ามกระทําในลักษณะอย่าง
เดียวกัน อาจจะได้รับการประณามจากกลุ่มว่าไร้
มนุษยธรรม 

     4) แรงกดดันโดยตรงตอผูคัดค้าน
ความเห็นของกลุมผูที่มีความเห็นแตกตางกลุ่ม
หรือคัดคาน ความเห็นของกลุมจะถูกแรงกดดัน
จากกลุมในการแสดงความเห็น หรือกดดันให
เปลี่ยนความเห็นใหสอดคลองกับกลุม โดยอาจใช
ขออางเร่ืองความจงรักภักดี (Loyalty)  

     5) การหามแสดงความเห็นที่ต่าง
จากกลุ่ม การยอมปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ของกลุมเพื่อหลีกเลี่ยงความเบี่ยงเบนจากมติ 
เอกฉันทของกลุม ความเห็นที่แตกตางจากกลุ
มจะถูกหามไมใหแสดงออกมาหรือไมไดรับการ
นําเสนอ หรือนํามาพิจารณาอย างละเอียด
รอบคอบ  
       6) ภาพลวงตาของความเปนเอก
ภาพของ กลุม ความเขาใจวากลุม ของตนเองมี
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทําใหเกิดการ
มองโลกในแงดีเกินไปและทําใหไมมีการพิจารณา
ผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งเข าใจวาผูที่ไมแสดง
ความเห็นในการอภิปรายเปนผูที่เห็นดวยและ
ยินดีปฏิบัติตามคนอ่ืนอย างเต็มที่  (Silence 
gives consent)  

     7) การปกป องกลุ มตนเอง โดย

สมาชิกของ กลุมจะปกปองผูนําและสมาชิกใน

กลุ่มจากขาวสาร หรือการวิพากษวิจารณที่มีผล

ลบตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจดานนโยบาย

หรือการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลว โดยไมสน

ข่าวสารหรือการวิพากษวิจารณนั้นจะมีเหตุผล 

หรือมีความถูกตองเพียงไร  

3.3 การคิดแบบตามกลุ่มนั้นซึ่งเป็น
ธรรมชาติอันก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด 
( Defective decision making) ไ ด้ ห ล า ย
ประการซึ่งมีดังนี ้(ประกอบ คุปรัตน์, 2556)    
  1) การหลงคิดว่ าจะไม่ มี
ข้อผิดพลาด (An Illusion of Invulnerability) 
เป็นความเชื่อว่าทําแล้วต้องไม่พลาด เช่น 
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นโยบายการรับจํานําข้าวภายใต้การนําของ
อดีตรัฐบาลชุดที่แล้ว เป็นต้น 
  2) การเชื่อว่าตนเองและ
พวก เป็ น  " ฝ่ า ย เ ทพ "  (A belief in the 
inherent morality of the group) แ ล ะ
กําลังอยู่ฝ่ายที่ถูกต้อง ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วย
เป็นพวกท่ีไม่หวังดีต่อกลุ่มต่อสหกรณ์ สําหรับ
ในทางการเมือง ทั้ งฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ต่อต้าน ต่างก็มีความเชื่อว่าฝ่ายตนเป็นฝ่าย
ถูกต้อง ซึ่งความถูกผิดมักเป็นรองของเรื่อง
ความเชื่อ (Beliefs)  
  3) การคิดหาเหตุผลเข้าข้าง
พวกตนแบบกลุ่ม (Collective rationalizations) 
การคิดแบบยึดติดภายในกลุ่ ม  บางครั้ ง
ตัดสินใจไปตามค่านิยมภายในของกลุ่ม และ
จึงค่อยหาเหตุผลชี้แจงแบบเข้าข้างตัวเอง 
หรือพวกพ้อง เช่น การเล่นพรรคเล่นพวกใน
การหาเสียงเลือกตั้งสหกรณ์ การพิจารณาขึ้น
เงินเดือนหรือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง เป็นต้น  
  4) การมองกลุ่ม อ่ืนๆเป็น
พ ว ก แ ป ล ก แ ย ก  ( Stereotypes of out-
groups) โดยที่ไม่ได้พิจารณาในธาตุแท้ของ
เขาเป็นกรณีไปตามข้อเท็จจริง เช่น เป็นพวก
นายทุน เป็นทหาร เป็นข้าราชการ ฯลฯ      
  5) การปิดปากตนเอง (Self-
censorship) ก า ร ย อ ม ส ง บ นิ่ ง ทั้ ง ๆ  ที่ มี

ความคิดเป็นของตนเอง ด้วยเกรงจะเป็นการ
กวนน้ําให้ขุ่น เป็นการชักใบให้เรือเสีย หรือไม่
ก็เกรงใจกัน แม้จะมีความเคลือบแคลงใจ แต่
ก็ปล่อยให้ผ่านไป เช่น กรรมการสหกรณ์บาง
คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากประธาน
กรรมการฯ ซึ่งอาจมีอยู่มากในสหกรณ์ แต่
กรรมการเหล่านั้นก็ไม่กล้าพูดออกมาอย่าง
เปิดเผย เป็นต้น 
  6) ภาพลวงของการเห็นพ้อง
ต้องกัน (Illusion of unanimity) โดยมีความ
เชื่อที่ว่า “ยิ่ งกรรมการส่วนมากเห็นพ้อง
ต้องกันในสหกรณ์ก็แสดงว่าถูกต้อง” แทนที่
จะใช้หลักเหตุผลในการพิจารณา ทั้งๆ ที่
บางครั้งการได้ความเห็นชอบแบบเป็นฉันทา
มตินั้นแท้จริงเป็นผลมาจากการปล่อยให้เกิด
การชี้นําจากกรรมการเพียงบางคน ยังไม่ได้
พิจารณาในแง่มุมที่ละเอียดเพียงพอ และเมื่อ
กรรมการส่วนใหญ่เห็นเป็นเช่นนั้น กรรมการ
ส่วนน้อยก็ไม่กล้าไปขัด 
  7) แรงกดดันต่อคนที่ เห็น
แปลกแยก  (Direct pressure on dissenters) 
บรรยากาศภายในสหกรณ์ไม่เอ้ือให้คนกล้า
พูด การมองด้วยสายตาไม่ยอมรับ การตัดบท 
การทําให้เสียหน้า และท้ายสุดนําไปสู่การไม่มี
ใครกล้าพูดในที่ประชุมฯ 
  8) การปกป้องไม่รับความ
คิดเห็นอ่ืน (Self-appointed mind-guards) 
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บางครั้งการปล่อยให้พูด แต่ในใจได้มีข้อตกลง 
หรือหาทางออกไว้แล้ ว  การมาพูดหรือ
ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมนั้นจึงกลายเป็น
เพียงพิธีการมากว่าที่จะใช้ประโยชน์จากการ
ประชุมอย่างแท้จริง    
 
4. การปองกันปญหาการคิดตามกลุม    

 สําหรับ "การคิดตามกลุม" เป็นปรากฏ
การณที่เกิดขึ้นอันมีผลทําใหการตัดสินใจกลุ่ม
ขาดคุณภาพ เนื่องจากมีแรงกดดันที่ทําให
สมาชิกตองปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของกลุม 
อยางไรก็ ตามปญหาที่ตามมาของ "การคิดตาม
กลุ่ม" อาจจะเกิดปญหาซับซอน ประกอบกับ
ความเสี่ยงและความไมแนนอน รวมทั้งกลุมมี
แนวโนมแสวงหาขอตกลงหรือฉันทามติไว้ก่อน
แล้ว ดังนั้น การแกไขปญหาการคิดตามกลุม มี
ประเด็นดังนี้ (Longley & Pruitt, 1980) 
 4.1 บทบาทของผู นํา มีความสําคัญ
โดยเฉพาะหากสมาชิกตองอาศัยกรรมการชวยใน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย หากผูบริหารสหกรณ์มี
ลักษณะเผด็จการ และยังมีสวนทําใหเกิดอาการ
คิดตามกลุม ดวยการใชประโยชน จากกลุมใน
การชวยในการตัดสินใจก็จะมีประโยชนนอย 
และยังมีสวนทําใหเกิดอาการ "คิดตามกลุม" ดวย 
ดังนั้นผู้บริหารสหกรณ์ควรมีทักษะในการปัญหา
ดังนี้ (Maier, 1973)  
  1) การเสนอปญหาในลักษณะ
เปนรูปธรรมชัดเจน และไมชี้นําทางแกปญหา  

  2) ใหขอมูลหรือขอเท็จจริง 
รวมทั้งเงื่อนไขการแกไขปญหาตางๆ ที่จําเปน  
  3) สงเสริมใหสมาชิกทุกคน
แสดงความคิดเห็น อยาใหสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ผูกขาด หรือครอบงําคนอ่ืนมากเกินไป รวมทั้ง
ปกปองสมาชิกในการถูกโจมตีหรือวิจารณ  
  4) ตั้ งคํ าถามที่ ช วยในการ
วิเคราะห์อภิปราย  
  5) สรุปและทําความเข าใจ
ประเด็นตางๆ เพื่อใหการประชุมมีความกาวหนา  

4.2 การสงเสริมความเห็นที่ขัดแยง  
  1) แมวาความขัดแย้งระหวาง
สมาชิกจะเป นอุปสรรคต อการตัดสินใจที่ดี
โดยเฉพาะความขัด แยงที่ไมสรางสรรค แตหากว
ากลุ มที่ ไม มีความขัดแย งโดยสิ้น เชิงก็ ไม มี
หลักประกันวาจะทําใหการตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้น 
ความขัดแยงทางความคิดที่สรางสรรคจะเปนสิ่ง
หนึ่งที่ชวยปองกันปัญหา "การคิด ตามกลุม" ไดมี
การศึกษาจํานวนมากแสดงใหเห็นวาการกระตุ้น
ใหเกิดความขัดแยง หรือความหลากหลายของ
ความคิด ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนวิธีที่ปองปัญหา 
"การคิดตามกลุม" ไดเชนกัน ยกตัวอย่างของ
บริษัทที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมการโต
แยงอยางเปนทางการในการประชุม เชน บริษัท 
General Electric, Apple Computer; Johnson & 
Johnson (Luthans, 1998)  

   2) วิธีการกระตุนความขัดแย้ง
อีกประการหนึ่ง คือ การมอบหมายใหสมาชิก
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กลุ่มคนใดคนหนึ่ง มีบทบาทในการคัดคานและ
ท้าทายจุดออนของแผนหรือนโยบายที่กลุ ม 
นํ า เ ส นอ  ( devil's advocate) (Janis, 1971; 
Johns & Saks, 2001) มี ง านศึ กษาหลายชิ้ น
แสดงใหเห็นวาบทบาทดังกลาว ชวยปรับปรุง
คุณภาพของการตัดสินใจใหดีขึ้น (Schwenk,  
1984; Schwenk & Valacich, 1994) แตทั้งนี้ ผู
ที่มีบทบาทในการคัดค านนี้จะต องนําเสนอ
ความเห็นของตนโดยไมใชอารมณมากเกินไป
และมีการนําเสนอความเห็นที่เป นรูปธรรมที่
ชัดเจนดวย  
 4.3 บทบาทของผูเชี่ยวชาญ  
       ผูนําควรสรางธรรมเนียมปฏิบัติใน
การกระตุนการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเชิญผู
เชี่ยวชาญจากภายในหรือภายนอกเขามากลุ่ม
เป็นระยะๆ เพื่อทําหนาที่ในการทาทายความเห็น 
ของกลุมดวย  (Hart, 1998) การนําคนภายนอก
เขามารวมในการพิจารณาปญหาอาจจะชวยทํา
ใหกลุมไดมุมมองปญหาที่แตกตางจากกลุมออก
ไป และชวยทําใหการพิจารณาปญหาเปนไปอยา
งรอบคอบ มากขึ้น ในกรณีการนําคนภายนอก
เข้ามารวมนี้อาจจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
หากเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความลับของ
สหกรณ์  
 4.4 กระบวนการการตัดสินใจที่โปรงใส   
      แม้วาสหกรณ์จะมีกรรมการชวยใน
การตัดสินใจก็ตาม แตหากเรื่องที่ตองตัดสินใจ
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต อตัวสมาชิกหรือต่อ
สหกรณ์เปนอยางมาก สหกรณ์ควรสรางกระบวน

การการตัดสินใจขึ้นภายในสหกรณ์ แลวใหเปนที่
รับรู กันโดยทั่วไปเพื่อจะให มีชองทางในการ
สื่อสารขอมูลหรือป อนขอมูล จากผู ที่มีส วน
เกี่ยวของ (Stakeholders) เพื่อนําไปเสนอต่อ
ก ร ร ม ก า ร ที่ ตั ด สิ น ใ จ  เ ช น  ก า ร ตั้ ง คณะ 
อนุกรรมการหรือคณะทํางานยอยที่จะสามารถ
ระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในทุกระดับ
ได้ และนําเสนอกรรมการผูตัดสินใจตอไป การ
สรางกระบวนการการตัดสินใจนี้ขึ้นจะทําใหการ
แสวงหาขอมูลสําหรับการตัดสินใจเป็นไปอยาง
รอบดานและรอบคอบและเป็นหลักประกันให
สมาชิกของสหกรณ์ดวยวาการเปลี่ยนแปลงของ
สหกรณ์จะไมถูกครอบงําโดยกรรมการเพียงไมกี่
คน ซึ่ งมี โอกาสจะนําพาสหกรณ์ไปสู ความ
เสียหายได  
 4.5 การระดมความคิดเห็น (Brainstorming)  
       โดยทั่วไปแล้วมักมีการระดมความ
คิ ด เ ห็ น ใน รู ป แบบ เก า (Traditional brain- 
storming) โดยมุงเนน การเสนอความคิดเห็น 
(Idea generation) มากกวาการประเมินความ
คิดเห็น (Idea evaluation) ดังนั้นวิธีการระดม
ความคิดเห็นในรูปแบบเกาแมวาจะมีขอดีอยู่บ้าง
แตยังไม เกิดประโยชนสูงสุด (Johns & Saks, 
1991) จากการวิจัยพบวาปจเจกบุคคลถาทํางาน
คนเดียวจะสรางความคิดเห็นได มากกวาขณะที่
อยูในกลุม เนื่องจากไมมีการครอบงําจากสมาชิก
คนอ่ืน (Johns & Saks, 1991)  

ดังนั้นทางเลือกประการหนึ่งของการ
ระดมความคิดเห็น คือ การใชคอมพิวเตอร์เข้า
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มาชวยซึ่งเรียกวา “ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ( Group decision support 
systems: GDSS) ซึ่งชวยปรับปรุงวิธีการระดม
สมองแบบเดิมและปรับปรุงประสิทธิภาพ การ
ตัดสินใจ การระดมสมองอิเล็กทรอนิกส ชวยลด
การปฏิสัมพันธแบบที่ตองพบหนากัน (face to 
face interaction) ดังนั้น สมาชิกทุกคนสามารถ
นําเสนอความคิดเห็นได้พร้อมกันโดย ผานเคร่ือง
คอมพิวเตอร จึงลดอิทธิพลของความเห็นของ
บุคคลอ่ืนลงได ทําให สมาชิกสามารถแสดง
ความเห็นไดโดยอิสระ ไมว่าจะเปนเพศชายหรือ
เ พ ศ ห ญิ ง  น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ บ บ 
อิเล็กทรอนิกสยังชวยทําใหกระบวนการตัดสินใจ
รวดเร็วขึ้นดวย อยางไรก็ตาม สําหรับการประ
ยุกตใชการระดมสมองแบบอิเล็กทรอนิกส ใน
ระยะแรกอาจจะมีปญหาอยู่บ้าง หากสหกรณ์ยัง
ไมมีความเคยชินในการใชเครื่องคอมพิวเตอร แต
ในระยะตอไปมีแนวโน้มว่าการตัดสินใจโดยใช
คอมพิวเตอรแบบนนี้จะมีคุณภาพดีกว าการ
ตัดสินใจที่ต องเห็นแบบเผชิญหน ากัน และ
โดยเฉพาะเมื่อกลุมตองปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง 
(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2544) 

5. ข้อสรุปที่ได:้ การคิดตามกลุม     
 "การคิดตามกลุม" เปนวิธีการคิดของกลุ
มซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดดันใหมีการปฏิบัติตาม
มติเอกฉันท  โดยปราศจากการวิเคราะหประ
เมินข อมูลอย างแท จริง อันมีผลทําให การ
ตัดสินใจของสหกรณ์ขาดคุณภาพและเกิดความ
เสียหายไดวิธีการแกไขปญหา "การคิดตามกลุม" 
มีหลายประการ ตั้งแต การพิจารณาบทบาทของ
ผูบริหารสหกรณ์ การสงเสริมความเห็นที่ขัดแยง 
การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ การระดมสมอง
เพื่อชวยในการเสนอความคิดเห็นและประเมิน
ความคิดเห็น ตลอดจนการสรางกระบวนการ
ตัดสินใจที่โปรงใส ซึ่งขอเสนอดังกลาวสหกรณ์
ควรนําไปประยุกต ใชตามความเหมาะสมกับ
สภาพของสหกรณ์ หากกลุมไดสรางธรรมเนียม
ปฏิบัติของการสงเสริมความคิดเห็น และการเป
ดโอกาสใหมีการทาทายความคิดเห็นของกลุมอยู
เสมอ นาจะชวยปองกันปญหา "การคิดตามกลุม"
และสรางเสริมคุณภาพการตัดสินใจของสหกรณ์
ใหดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
การเรียบเรียงบทความนี้ มีวัตถุประสงค์น าเสนอชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ในภาคเหนือตอนบน ที่
มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น "แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" 
โดยได้น าตัวชี้วัดของการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ 
โดยอาศัยข้อก าหนดเชิงทฤษฎี ที่ได้สังเคราะห์มาแล้วทั้งหมด 5 องค์ประกอบได้แก่ (1) การจัดการด้าน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว /ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (2) การจัดการด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว (3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (4) การจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ (5) บุคลากร และนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น แต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด น ามาวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว 5 ชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็น  "การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” คือ 
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดล าปาง ชุมชนดังกล่าวมีศักยภาพ
อย่างชัดเจน ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด สามารถที่จะใช้เป็นชุมชนตัวอย่าง เพื่อเป็นแนว
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
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ทางการพัฒนา และเสริมสร้างชุมชนอื่นๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

ค าส าคัญ:   ศักยภาพ, ชุมชนต้นแบบ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน, ภาคเหนือตอนบน 
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Abstract 
This article is a part of an investigation to discover the indicators which can be 

used to identify sustainable, creative and community-based tourism. It aims to present 
the role-model communities for tourism in Northern Thailand which have potential and 
readiness to be ‘sustainable, creative and community-based attractions. The indicators 
in this study were developed from those for the sustainable, creative and community-
based tourism with the theoretical definition of an indicator. The definition is composed 
of five components: 1) the management of the preservation of tourist attractions, natural 
resources and tourist environment, 2) the management of the tourist activities, 3) the 
tourism administration, 4) the management of basic facilities and tourism information 
center services, 5) the personnel and local interpreters. Each component comprises of 
28 indicators which were used to analyses five role-model communities in tourism. After 
in-depth interview Ban Mae-Kampong in Chiang Mai and Ban Samkha in Lampang were 
selected to be the role-model communities representing the sustainable, creative and 
community-based tourism. These communities were selected as they showed strong 
potential to be good candidates. They could be used as a role-model for the other 
communities to become sustainable, creative and community-based communities. 
Keywords: Potential,  Role-model communities, Sustainable, Creative Tourism, Upper 
North 
 
บทน ำ 

การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง 
ที่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ถึงแม้
ที่ผ่านมาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยัง
ต้องเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทางการเงินของ
โลก ปัจจุบันแนวความคิด และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป "การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์" (Creative Tourism) ถือเป็นการ
ท่องเที่ยวที่หลายประเทศทั่วโลก ให้การยอมรับ 

และก าหนดให้เป็นแนวทาง ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของตน เพื่อให้สอดรับกับ
แนวความคิด “การท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน” 
( Sustainable Tourism)  ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงไว้ 
ถึงคนรุ่นอนาคต และเมื่อเข้าสู่ทิศทางใหม่ของ
การท่องเที่ยว “ แนวความคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์” จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ทางการ
ท่องเที่ยวที่เน้น การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
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ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถาน ที่ ผ่าน
ประสบการณ์การมีส่วนร่วม กับผู้คนเจ้าของ
วัฒนธรรม เกิดความผูกพัน ความประทับใจ ต่อ
ผู้มาเยือน การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จึงมีรากฐาน 
มาจากชุมชนสร้างสรรค์ และต้องใช้ทุนทางสังคม
ต่างๆ เพื่อสร้าง การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (สว่าง
พงศ์ , 2554, ระบบออนไลน์)  การท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ จึงควรพัฒนามาจาก การท่องเที่ยว
โดยชุมชน (Community Based Tourism) และ
คนในชุมชนเป็นผู้ให้ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคต  

ประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน
ที่มีความหลากหลาย ของทรัพยากรทางชีวภาพ 
และกายภาพ ที่แตกต่างกัน อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม และเชิง
หัตถกรรม เป็นต้น รวมทั้ง มีวิถีชีวิตชุมชนที่
เก่าแก่ มีศิลปะที่งดงาม มีมรดกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีที่โดดเด่น และประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมาที่ยาวนาน เป็นที่ชื่นชมรู้จักเกือบทั่วโลก 
สามารถน าเอาทรัพยากร ซึ่งเป็นทุนเดิมที่มีอยู่
แล้ว น ามาประยุกต์ร่วมกับ เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ใหม่เสริมสร้าง ให้เป็นสินค้า และบริการ 
ทางการท่องเที่ยว ที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความ
ต้องการ ของตลาดโลกได้  ถือเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของชุมชน ให้เข้มแข็งสอดรับ ไป
พร้อมกับความสมดุล ของสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และต่อยอด ให้เป็น
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
รายได้ ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่การเปิด

พื้นที่การท่องเที่ยว ของชุมชน เพื่อมุ่งหวังรายได้
จากการท่องเที่ยว โดยขาดการบริหารการจัดการ 
การบูรณาการ องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงที่ดี ระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมดั่ ง เดิมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ ข อ ง ชุ ม ชน  จนสูญ เ สี ย ค ว าม เป็ น
เอกลักษณ์ดั่งเดิมของชุมชน (คู่มือการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, 
2549) จะพบว่าในเมืองไทย การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ยังคงเป็นเรื่องใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย เนื่องจาก ยังขาดองค์ความรู้ ด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ภัยมณี แก้วสง่า 
และนิศาชล จ านงศรี, 2555) และจากผลศึกษา
งานวิจัย “การส ารวจ ความเป็นไปได้ ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย” นั้น ยัง
มีความเข้าใจไม่มากนัก การรับรู้และความเข้าใจ
พื้นฐาน ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน
รูปแบบที่ควรจะเป็น ยังเป็นปัญหา และอุปสรรค 
(ธีระสิน เดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค แสงสนิท, 
2556) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ และเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ให้
เกิดความยั่งยืนได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และหารูปแบบที่เหมาะสม ของ
การจัดการท่องเที่ยวตลอดจน การสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนในบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะ
ช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
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ประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น สามารถ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยว ของไทยพัฒนาไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่สุด  

ตัวชี้ วัด  (Indicator) เป็น เครื่องมือ
หนึ่ง ที่ใช้วัดคุณค่าหรือคุณลักษณะ ซึ่งบ่งบอก
สถานภาพ หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Johnstone,1981) สามารถบอก
ทิศทางในการพัฒนา หรือการด าเนินกิจกรรม ที่
เป็นนโยบายสาธารณะของรัฐ ในแต่ละเร่ืองว่าไป
ถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแค่
ไหน(เมธี ครองแก้ว, 2540 อ้างใน วิกิตต์ หินแก้ว
, 2553) เป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะ หรือ
สภาพการณ์ในลักษณะ ที่ เราสนใจ การน า
ตัวชี้วัด หรือข้อเท็จจริงต่างๆ มาพัฒนา เพื่อให้
เ กิ ด คุ ณ ค่ า  จ ะ ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น  ใ ห้ เ ห็ น
สภาพการณ์ ที่ต้องการศึกษาโดยรวม (วันเพ็ญ 
ผ่องกาย, 2549) "ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" ที่ได้พัฒนามา จะเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ  ที่ ส า ม า รถบ่ ง บอก ใ ห้ เ ห็ น  ถึ ง
คุณลักษณะ สถานภาพทิศทางของการพัฒนา 
และสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์จัดการ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นผู้สร ้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 
 
แนวควำมคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำง
ยั่งยืน 

ที่ผ่านมา การท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์
เพียง เพื่อเป็นการใช้เวลา ในการพักผ่อนหย่อน
ใจ แสวงหาความสุข และความเพลิดเพลินที่

ได้รับ จากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แม้ว่าการ
ท่อง เที่ ยว ได้ เพิ่ ม  รูปแบบการท่อง เที่ ยวที่
หลากหลาย เช่น  การท่อง เที่ ยว เชิ งนิ เวศ 
(Ecotourism) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green 
Attraction) ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Tourism) และ อ่ืนๆ  เพื่ อตอบ 
สนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่
มีมิติของการพัฒนา เพื่อสร้างความสมดุล และ
ความอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนนั้นๆ ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่  ถือเป็นการท่องเที่ ยวที่หลาย
ประเทศทั่วโลก ให้การยอมรับ และก าหนดให้
เป็นแนวทาง ในการพัฒนา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของตน อันเป็นผลมาจาก ปัจจัยทาง
สั งคมวิทยา ที่ ก่ อ ใ ห้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม การบริโภคของนักท่องเที่ยว ใน
ระดับชั้นทางสังคม(Social Class) (อเนก เหล่า
ธรรมทัศน์, 2554 อ้างใน ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) 
ได้กล่าวถึง “ชนชั้นกลาง” (Middle Class) ซึ่งมี
อยู่ ป ระมาณ  1.8 พันล้ านคนทั่ ว โ ลก  และ
คาดการณ์ไว้ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ชนชั้นกลาง
จะเพิ่มจ านวนเป็น 3 พันล้านคน โดยเฉพาะชน
ชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย จะเพิ่มจ านวนมาก 
เนื่องจาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ของประเทศจีนอินเดีย และกลุ่มประเทศสมาชิก
อา เซี ยน  ซึ่ ง อาจ เป็นก าลั งส าคัญ  ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก นักท่องเที่ยว ที่เป็น
ชนชั้นกลางหรือชนชั้นสร้างสรรค์  (Creative 
Class) Richard Florida (2002) กล่าวว่าชนชั้น
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สร้างสรรค์หมายถึง กลุ่มคนที่ท างาน ในสาขา
วิชาชีพที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity-
oriented Occupations) มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
หลากหลายซับซ้อน มีความละเอียดอ่อนในการ
บริโภค ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การ 
ตัดสินใจเลือกใช้สินค้า และบริการ โดยใช้
อารมณ์ควบคู่กับเหตุผล ชนชั้นดังกล่าว เมื่อเข้า
มาท่องเที่ยว อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็น 
“นั กท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ ” (Creative 
Tourists) (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) จากสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ของ
นักท่องเที่ยวที่ ได้ เปลี่ยนแปลงไป ผนวกกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ และพลังความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างมิติความแปลกใหม่ ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบ ของการท่องเที่ยวที่ส าคัญ กล่าวคือ 
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่กลับมีความปรารถนา ที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของ
พื้นที่ ที่ตนเองเข้าไปเที่ยว หรือเรียนรู้ ในอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ การท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน จึงให้ความสนใจ ที่แตกต่างไปจากเดิม 
คื อ จ า กวัฒนธ ร รมที่ จั บ ต้ อ ง ไ ด้  (Tangible 
Cultural Resources) ไ ป สู่ ท รั พ ย า ก ร ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม  ที่ เ ป็ น น า ม ธ ร ร ม  (Intangible 
Cultural Resources) ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ
ภาพลักษณ์ (Image) อัตลักษณ์ (Identity) วิถี
ชี วิ ต ชุ ม ช น  (Lifestyles) บ ร ร ย า ก า ศ
(Atmosphere) การเล่าเรื่อง (Narratives) การ
สร้างสรรค์ (Creativity) ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ จึงพัฒนามาเป็นรูปแบบ 
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม การท่องเที่ยวจากชุมชน และยังส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการผลิตสินค้า ในท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด 
เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยว 
(Wurzburger, 2010 อ้างถึงในภัยมณี แก้วสง่า, 
2555) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืนได้  โดยอาศัย
หลักการสร้างความยั่ งยืน 3 ด้ านคือ ด้ าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม (Lindroth et al., 2007, pp. 53-58 
อ้างถึงในจีรนันท์ ทองสมัคร และคณะ, 2556) 
“การท่องเที่ยวสร้างสรรค์” จึงถือเป็นรูปแบบ
หนึ่ง ของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่
จะท าให้ชุมชน มีศักยภาพในการท่องเที่ยว สร้าง
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
นักท่องเที่ยว และเจ้าของบ้านได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ในการสร้างสรรค์
ของตนร่วมกัน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 
2556) “การท่องเที่ ยวโดยชุมชน” จึ ง ได้ถูก
น ามาใช้ เป็นกลไก ในการขับเคลื่อน และพัฒนา
ท้องถิ่น (วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์, 2555, น.31 อ้าง
ถึงในภิสันติ์  ตินะคัต, 2559 ) โดยตั้ งอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ ว่ า  “การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และ การท่องเที่ยว 
ที่จะพัฒนาให้เป็น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้นั้น 
ชุมชนจะต้อง เข้ ามามีส่ วนร่ วม และได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว” (สถาบันการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน : CBT-I) ดังจะเห็นได้จาก
นิยาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขององค์การ
ศึ กษาวิ ทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแ ห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ว่าเป็นการท่องเที่ยว
ที่มีจุดประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินชีวิต
ของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
กลมกลืน  และสั มพันธ์ กั บประวั ติ ศาสตร์  
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน  

ในปัจจุบันหลายประเทศได้น าแนวคิด 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  มาประยุกต์ให้
เหมาะกับ พื้นที่ ในประเทศของตน เช่น เมือง
โบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นเมืองแห่งดนตรี, 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
นิวซีแลนด์ (Creative Tourism New Zealand: 
CTNZ) แ ล ะ เ มื อ ง ซ า น ต า  เ ฟ  ป ร ะ เ ท ศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  (Santa Fe International 
Conference on Creative Tourism)  เ มื อ งที่
ได้รับ การรับรองยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
ทางด้านศิลปะ และหัตถกรรม (Crafts and 
Folk Art) จากการจัดประชุมนานาชาต ิในปีพ.ศ. 
2551 ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ 
เมืองซานตา เฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มี
วิธีด าเนินการประชุมรูปแบบใหม่ คือวิธี Open 
Space Technology ซึ่ ง จ ะ ใ ห้สมาชิ กที่ เป็ น
คณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม ได้ เข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีอยู่ การ
ประชุมดังกล่าว ให้ความส าคัญกับการน าเสนอ
ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม และความจริง

แท้ทางวัฒนธรรม  (hands-on experiences 
that are culturally authentic) ตั ว อ ย่ า ง
กิจกรรม เช่น การปั้นหมอดินเผาบนจานหมุน 
การเป่าแก้ว และการท าอาหารท้องถิ่น (คู่มือการ
ทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 2556)  

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน )  หรื อ  อพท .  (DASTA) ได้ น าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งแผนการด าเนินงาน มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน
เรื่องของ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” หรือ 
Creative Economy ซึ่งในประเทศไทย ได้บรรจุ
เรื่องนี้อยู่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ 
2555-2559) โดยในเบื้องต้น อพท. ได้ความ
ร่วมมือกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในประเทศไทย หนึ่งในหลายๆโครงการที่
ส าคัญ เช่นโครงการต้นแบบการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษ 7 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่
พิเศษหมู่ เกาะช้าง พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี  พื้นที่พิ เศษเมืองพัทยา  พื้นที่พิ เศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทัย -ศรีสัชนาลัย 
ก าแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่า
น่ าน  และพื้ นที่ พิ เ ศษ เมื อ ง โบราณ อู่ท อ ง 
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สุพรรณบุรี มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ 2556 และอพท. ได้จัดท า 6 
ยุทธศาสตร์การท างาน เช่น ยุทธศาสตร์การ
ประสาน การพัฒนาพื้ นที่ พิ เศษ เพื่ อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สินค้า บริการ และสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาค
ส่วน และยุทธศาสตร์การให้บริการ ด้านองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด  Community Benefitting 
Through Tourism ห รื อ  CBTT เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ พิ เ ศษ เช่ น  โ คร งกา ร  DASTA Low 
Carbon Routes น าร่องที่พื้นที่พิเศษเลย และ
โครงการ Low Carbon Destination ประกาศ
ให้ทั้ ง  7 พื้ นที่ พิ เศษของ อพท.  เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว Low Carbon โดยมี เป้าหมายให้ 
สถานประกอบการ และชุมชน ที่ เข้ า ร่วม
โครงการช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

นอกจากนั้นยังมีการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ได้จัดท าโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ไ ท ย  ( Creative Tourism Thailand) แ ล ะ
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) จัดท า
โครงการท่องเที่ยวสุขขีสี่ชุมชน เป็นโครงการ
พัฒนาต้นแบบชุมชน ในการน าชุมชนต้นแบบ 
มาเป็นชุมชนน าร่อง เนื่องจากชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยว เป็นชุมชน ที่มีการพัฒนาศักยภาพ 

การท่องเที่ยว โดยคนในชุมชน และมีการ
ศึกษาวิจัย จากหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง 
กระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถที่
จะก้าวเดินไปได้ ด้วยตัวของชุมชนเอง (ศุภวรรษ 
เชื้อเมืองพาน, 2556) เช่นเดียวกับ ชูกลิ่น อุ่น
วิจิตร (2548) ได้สร้างเกณฑ์ชี้วัด ชุมชนต้นแบบ
เพื่อการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัย 
เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชน ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีแนวทาง การพัฒนาที่เป็นองค์รวม
และสอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากที่ผ่านมาจะพบว่า การท่องเที่ยวชุมชนใน
ประเทศไทยได้มีการน าแนวทาง การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มา
เป็นแนวทาง เพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ในแหล่ งท่องเที่ ยว จะเห็นว่า
สิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน หากมีการพัฒนาควบคู่กันไป 
ตามวัฏจักรก็สามารถน า ไปสู่ รู ปแบบ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน 
เพราะในแต่ละการพัฒนาส่งผลสะท้อนกลับมา
ยังจุดเริ่มต้นเสมอ เปรียบเสมือนประสิทธิผลการ
พัฒนานั้นเอง (จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ, 
2556) เมื่อมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และ
ประสบความส าเร็จแล้ว ยังสามารถขยายผลไป
ในพื้นที่ ข้ าง เคียง และพื้นที่ อ่ืนๆได้  แหล่ ง
ท่องเที่ยว และชุมชนจะเป็น แหล่งเรียนรู้ของ
สังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย จน
กลายเป็นพลัง ในการสร้างฐานความรู้ สอดคล้อง

http://travel.thaiza.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
http://travel.thaiza.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
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กับค ากล่าว ของนายแพทย์ประเวศ วะสี ในงาน
เวทีวิชาการ การท่องเที่ยวชุมชนอพท.ปี พ.ศ. 
2555ว่า “หากชุมชนใช้การท่องเที่ยว หรือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือ และ เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ การท่องเที่ยวก็จะเป็น จุดคานงัด
น าไปสู่การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” ทุนทางวัฒนธรรม
ที่ไทยมีอยู่จึงเปรียบเสมือน เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่า 
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็น
ความหวังใหม่ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ (นิส
วันต์ พิชญ์ด ารง, 2553) และยังเปรียบเสมือน 
“แก่น” ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาคม เติม
พิทยาไพสิฐ, 2553 อ้างถึงใน นิสวันต์ พิชญ์
ด ารง) ของประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่
ส าคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
(วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล, 2553) 

จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร มที่
เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงสามารถสรุปค านิยาม
ของ.“การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน”ได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิถีชีวิต ของคนในชุมชน
โดยคนในชุมชน เป็นผู้ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดจากฐานทรัพยากร วัฒนธรรม ที่มีอยู่มา
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม  แล ะ ใ ห้ ค ว ามส า คั ญกั บ 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน 
และอนาคต รวมทั้งยังก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อนักท่อง เที่ ยว  ในการมีส่ วนร่ วมเรียนรู้  
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงสังคม ความมีคุณค่า ของ

วัฒนธรรม และสิ่งต่างๆรอบตัว ในแหล่งพื้นที่
ท่องเที่ยว ส่วนค านิยาม“ตัวชี้วัด การท่องเที่ยว
เชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” หมายถึง 
องค์ประกอบ ที่แสดงคุณค่า หรือลักษณะ ของ
การจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน ของคนในชุมชน 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดจากฐาน
ทรัพยากร ประเพณีวัฒนธรรม น ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ให้ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้ง
ก่อให้เกิด ความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว ในการ
มีส่วนร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงสังคม 
คงไว้ซึ่งความมีคุณค่าวัฒนธรรมดั่งเดิม และการ
อนุรักษ์สิ่งต่างๆรอบตัว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
 
กำรพัฒนำตัวชี้ วัดกำรท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์อย่ำงย่ังยืน 
(Sustainable Creative indicators for 
Community-Based Tourism Development) 

จะ เ ห็น ได้ ว่ า  ค า นิ ย า ม ข อ ง การ
ท่องเที่ ยวชุมชนเชิ งสร้ างสรรค์อย่ างยั่ งยืน 
สอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (Community -Based Tourism) ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยว ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหาร
การจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในชุมชน 
ส่งเสริมอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างจิตส านึก และ
ความรับผิ ดชอบต่ อทรัพยากรวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้
นักท่องเที่ยว เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้ตระหนัก
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

รับรู้ เข้าใจต่อวิถีชีวิตภูมิปัญญา และวัฒนธรรม 
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนท้องถิ่น เกิดความ
ยั่งยืน สู่คนรุ่นปัจจุบัน และในอนาคต เช่น 
เดียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่
มุ่ ง เน้นการจัดการการท่อง เที่ ยว  ในพื้ นที่
ธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ งการป้องกัน และลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
และยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยวต่อ
นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น ต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (สถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน :CBT-I) หลักของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในมิติของการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (Ecotourism)โดยชุมชน ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
หนึ่ง ของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)ได้ยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็นแนวทางหนึ่ง ในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ด้านการท่องเที่ยวโลก 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย , 2551 ) 
ดังนั้น ในการศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงได้
น า (1) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2) เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ของส านักพัฒนาแหล่ งท่อง เที่ ยวกรมการ
ท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3) 

เกณฑ์การพิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษ เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (4) เกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนปี 
พ.ศ. 2557 (5) เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) มาคัดกรองในล าดับเบื้องต้น เนื่องจาก
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ ง
ท่อง เที่ ยว โดยชุมชนนั้น  เป็นแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ที่เกิดจากการพัฒนาตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  Global Sustainable Tourism 
Criteria (GSTC) ภายใต้โครงการ CSR-MAP ซึ่ง
เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างสถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  (CBTi) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) มูลนิธิใบไม้เขียว
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ 
ของยุโรป (European Centre for Ecological and 
Agricultural Tourism: ECEAT) นอกจากนี้ อพท.
ได้น าเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่าว ไปทดลองใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ และพัฒนาเพิ่มเติม ผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็น จากภาคีเครือข่าย ในแต่ละภาค
ส่วน ในนามของคณะท างานรับรอง แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นหน่วยงาน ที่
พัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชนโดยตรง โดยมี
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนา  
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การสังเคราะห์ ตัวชี้วัดการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นวิธีการสร้าง 
หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยอาศัย ข้อก าหนดนิยาม
เชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) เป็นการ
คัดกรอง และการรวมตัวแปรจ านวนหนึ่งเข้า
ด้วยกัน ใช้ฐานเชิงทฤษฎี เอกสารงานวิจัย
แนวความคิด ที่ มีอยู่แล้ว ส่วนการก าหนด 
น้ าหนักตัวแปรย่อย จะมาจากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ น ามาประกอบใน
การตัดสินใจ (Johnstone, 1981) ในการศึกษา
ครั้ งนี้  สามารถสังเคราะห์ ตัวชี้ วัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ใน
ล าดับเบื้องต้น จากเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้
องค์ประกอบทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และ37 
ตัวชี้วัด น าองค์ประกอบ และตัวชี้วัดทั้งหมดไป
ท าการตรวจสอบ โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ ท รงคุณวุฒิ  จากนั้ นน าองค์ป ระกอบไป
สังเคราะห์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้น า
ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว แล้วท า
ก า ร ร วบ รวม ใหม่  จ ะ ไ ด้ อ งค์ ป ร ะกอบ  5 
องค์ประกอบ และ28 ตั วชี้ วั ด  โดยแต่ละ
องค์ประกอบองค์ และตัวชี้วัด จะน าไปวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญด้วย กระบวนการล าดับชั้น
เชิ งวิ เคราะ ห์  (Analytic Hierarchy Process; 
AHP) ตามกระบวนการวิจัยต่อไป 

ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวเชิงชุมชน
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงประกอบด้วย 5 ตัวชี้วดั 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการด้านการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กับวิถีชีวิต ของชุมชนมี
ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประทับใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการก าหนดเขต
การใช้ประโยชน์พื้นที่ ช่วงเวลาการเข้าพื้นที่ และ
จ านวนนักท่องเที่ยว มีการศึกษาวิจัยวางแนวทาง
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งมีการรวบรวมบันทึก ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิตภูมิปัญญา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
เผยแพร่ ใ ห้คนในชุมชน และนักท่องเที่ ยว
รับทราบ และมีการสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง
ที่ 1. 

องค์ประกอบที่ 2  การจัดการด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นที่ยอมรับไม่
ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ทั้งยังเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆภายในชุมชน โดยผ่านประสบการณ์จริง 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1 

องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง ชุมชน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
แบ่งบทบาทหน้าที่ มีการวางแผนงาน วิธีการ
ด าเนินงาน การจัดประชุม อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตลอดจน มีกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว มีการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ
วัตถุดิบที่ผลิตในชุมชน และชุมชนมีรายได้ จาก
การจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วดั 
ดังแสดงในตารางที่ 1. 

องค์ประกอบที่  4 การจัดการสิ่ ง
อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การ
บริการข้อมูล หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับถนน 
ระบบไฟฟ้า น้ า การก ากัดขยะ คุณภาพอากาศ 
เสียง พลังงาน อาหารการโภชนาการ ที่พัก 
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจ า ที่มีความรู้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้  มี อัธยาศัยดี  ในการให้การ
บริการ มีสื่อหลากหลายประเภท เช่น ข้อมูลการ
เดินทางเข้าถึงชุมชนอย่างสะดวก ข้อควรปฏิบัติ

เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งอุปกรณ์การท่องเที่ยว
มี คุณสมบั ติ ที่ เ หมาะสมพร้ อมปฏิบั ติ ง าน 
ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1. 

องค์ประกอบที่ 5 บุคลากรและนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมี
บุ คล ากร  ที่ มี ค ว ามรู้  เ ช่ น  ภาษา อั งกฤษ 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชน
ตลอดจน มีการอบรมให้ความรู้ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตามความเหมาะสม มีการยกย่อง ให้เกียรติ
บุคคลตัวอย่างของชุมชน และส่งเสริมเยาวชน 
ให้เป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 
ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

/ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยว  

2) การจัดการด้าน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

3) การมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 

4) การจัดการสิ่ง

อ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานและศูนย์การ

บริการข้อมูล 

5) บุคลากรและนัก

สื่อความหมาย

ท้องถิ่น 

7 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

 1. แหล่งท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจ เกิดความจดจ า 
ต่อผู้พบเห็นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว. 
 

 1. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เป็นที่ ยอมรับของคนใน
ท้องถ่ิน 

 
 

 1. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
จัดต้ังกลุ่มการบริหารงาน
โดยชุมชน มีคณะกรรมการ
ที่มาจากสมาชิกในชุมชน มี
การแบ่ งบทบาทหน้ าที่  
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ อย่ า ง
ชั ด เ จ น  มี ก า ร ก า ห น ด
เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น ง า น 
วิธีด าเนินการท่อง เที่ยว
ชุ ม ช น ร่ ว ม กั น  แ ล ะ มี
เครือข่าย กลุ่มองค์กรใน
การบริ หาร จัดการการ
ท่อง เที่ ยวทั้ งหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.  แหล่งท่องเที่ยว มีการ
จัดระบบสาธารณูปโภคเช่น 
ถนน ไฟฟ้า น้ า อ านวยความ
สะดวกต่อนักท่องเที่ ยวมี
ความสะดวกในการเข้าถึง 

 

 1. แหล่งท่องเที่ยวมีการยก
ย่องให้    

เกียรติครูภูมิปัญญา และ
บุคคลตัวอย่างของชุมชน 

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยว มี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่น และแตกต่างส่งเสริมให้
คนท้องถ่ินมีการแต่งกาย
สะท้อน อัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่
ท า ใ ห้ แหล่ ง วั ฒน ธ ร ร ม 
ประวัติศาสตร์ และแหล่ง
ธรรมชาติ เกิดความเสื่อม
โทรม 

2 . แหล่งท่องเที่ ยวไ ด้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตน 
มีการจัดประชุมอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 

2. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
จัดระบบของเสียการเช่น 
ก า ร ทิ้ ง ข ย ะ มี ก า ร แ ย ก
ประเภท ไม่ทิ้งขยะในแหล่ง
ธรรมชาติ และมีข้อตกลง ใน
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร น้ า  มี
แนวทางในการจัดการเพื่อ
ป้องกันน้ าเสีย 

2.แหล่งท่องเที่ยวมีการ
ส่งเสริมเยาวชนในชุมชน
ให้มีความรู้ความสามารถ 
ใ น ก า ร เ ป็ น นั ก สื่ อ
ความหมายท้องถ่ิน 

 

3 .  เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับ วิถี
ชีวิตของชุมชน และสามารถ
สร้างความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน 

 3 . แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี
กิจกรรมท่องเที่ยว ที่ ใ ห้
โอกาสนักท่องเที่ยวได้เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
วัฒนธรรม วิ ถีชี วิ ตของ
ชาวบ้าน และการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม สัมผั สผ่ าน

 3. แหล่งท่องเที่ยว มี
ระบบบัญชี และการเงินที่
ชัดเจนโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

 3 .  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี
แนวทางในการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด หรือการใช้
พลั ง ง านทาง เ ลื อก  หรื อ
พลังงานทดแทน 

 3.แหล่งท่องเที่ยวมีการ
ให้โอกาสแก่เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ
ประโยชน์และมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน 
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องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

/ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยว  

2) การจัดการด้าน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

3) การมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 

4) การจัดการสิ่ง

อ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานและศูนย์การ

บริการข้อมูล 

5) บุคลากรและนัก

สื่อความหมาย

ท้องถิ่น 

7 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

ประสบการณ์จริงหรือการ
มีโอกาสที่จะลงมือท า 

4. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
พื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว และ
ช่วงเวลาในการเ ข้าพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเหมาะสม
ตามช่วงเวลาของวัน และ
หรือฤดูกาลรวมทั้ งมี การ
จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวให้
พอเหมาะกับศักยภาพของ
พื้ นที่ ท่ อ ง เ ที่ ย วและก า ร
บริการ 

 4. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
ก าหนดปฏิทินกิจกรรม
ท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทราบ
ล่วงหน้า. 

4. แหล่งท่องเที่ยว มีการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่มาจาก
วัตถุดิบ และภูมิปัญญาที่มี
ในท้องถ่ิน ตลอดจนมีการ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ซื้ อ  แ ล ะ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน 

 

4. ส่วนประกอบอาหาร ท า
จากวัตถุดิบในท้องถ่ิน เป็น
ส่วนใหญ่ มีความสอดคล้อง
นั กท่ อ ง เที่ ย ว  และร าคา
เหมาะสม โดยมีเมนูท้องถ่ิน
อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

 

4. แหล่งท่องเที่ยวมีการ
อ บ ร ม ค น ใ น ชุ ม ช น 
พนักงาน ผู้ประกอบการ 
ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดการ การท่องเที่ ยว 
คุณค่ าของทรั พยาก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์เป็นระยะๆตาม
ความเหมาะสม 

 

5 . แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี
ระยะเวลา/ยุคสมัย ของการ
สืบทอดภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ 

 

  5 .  แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  มี
รายได้ จากการท่องเที่ยว
เ ช่ น  การน า เที่ ย ว  การ
ให้บริการในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การให้บริการ
ด้านที่พัก การขายอาหาร 
และสินค้าพ้ืนเมืองเป็นต้น 

 

 5. บริเวณที่พัก บ้านมีความ
แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย มี
อ า ก า ศ ถ่ า ย เ ท  ต า ม
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่
รับผิด ที่นอนอุปกรณ์จ าเป็น
พื้นฐาน มีความสะอาดพร้อม
ในการใช้งาน และเพียงพอ
กับจ านวนนักท่องเที่ยว (ใน
กรณีมีที่พัก) 

 

6.  แหล่งท่องเที่ ยวมีการ
รวบรวม และบันทึกเก็บ
รั กษา ความรู้ ภูมิปัญญา 
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
เป็นเอกสาร และรูปภาพ มี
การเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับ 
ค น ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ
นักท่องเที่ยวได้รับทราบหรือ
จัดท า เป็นหลักสูตร และ

   6  .  แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี
อุปกรณ์การท่องเที่ยวจ านวน
เพียงพอ มีการตรวจสอบ
ก่อนใช้ งาน  และมี ระบบ
รักษาความปลอดภัยเช่น 
จัดท าป้ าย เ ตือน ป้ ายสื่ อ
ค ว ามหมายบ น เ ส้ น ท า ง 
เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
นักท่องเที่ยว 
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องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

/ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยว  

2) การจัดการด้าน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

3) การมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 

4) การจัดการสิ่ง

อ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานและศูนย์การ

บริการข้อมูล 

5) บุคลากรและนัก

สื่อความหมาย

ท้องถิ่น 

7 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอด
ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้  

 

7. แหล่งท่องเที่ยว มีการเก็บ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนการด าเนินงาน มีการ
วิเคราะห์ประเมินผลความ
พึงพอใจทั้ งนักท่อง เที่ ยว 
สมาชิก ลุ่มคนในชุมชน และ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

   7 .  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี
ศูนย์บริ การ  มี เ จ้ าหน้ าที่
ป ร ะจ า  ที่ มี อั ธ ย าศั ย ดี  มี
ความรู้สื่อภาษาอังกฤษได้ 

 

 

 

    8 .  ศู น ย์ บ ริ ก า ร  มี สื่ อ
หลากหลายประเภทในการ
ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มี
การเผยแพร่ ข้อมูลในด้าน
ต่างๆในระดับท้องถ่ิน หรือ
ระดับประเทศผ่านเว็บไซด์ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
มี แ ผ น ที่  ห รื อ ข้ อมู ล การ
เดินทางเข้าถึงชุมชนที่ชัดเจน 

 

ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านการสังเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้น าไปวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต้นแบบ

การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน มีขั้นตอน
การวิเคราะห์ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
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บริบทชุมชนต้นแบบกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลุ่มชุมชนต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างที่

ผู้วิจัยน ามาศึกษา ได้จากชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยว ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพนู 
ล าปาง และแม่ฮ่องสอน โดยส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ
เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle 
Lanna) ปี พ.ศ.2555 และจากโครงการท่องเที่ยว
สุขขีสี่ชุมชน เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา กลุ่ม
ชุมชนต้นแบบประกอบด้วย 

1. ชุมชนบ้านปงสนุก ต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ท่องเที่ยวต้นแบบเชิง
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบ้านสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ท่องเที่ยวต้นแบบ
เชิงนิเวศ  

3. ชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลา
ดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ท่องเที่ยวต้นแบบ
เชิงนิเวศ  

4. ชุมชนบ้านทากู่ อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน ท่องเที่ยวต้นแบบเชิงสุขภาพ  

5. ชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยว

ต้นแบบเชิงนิ เวศและท่องเที่ยวต้นแบบเชิง
สุขภาพ ทั้ง 5 ชุมชน มีประวัติและความส าคัญ
โดยสรุป ดังนี้ 

1) ชุมชนบ้านปงสนุกต าบลเวียงเหนอื 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เป็นชุมชนที่อยู่ใน
เขตเมืองเขลางค์(ล าปาง) อดีตเรียกว่า “บ้าน
เวียงเหนือ” ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ าวัง 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดอน เป็นดินเหนียวปน
ทราย เป็นที่ราบสูง ๆ ต่ า ๆ ชุมชนบ้านปงสนุก มี
วัดปงสนุกเป็นศูนย์กลาง ของเมือง เป็นวัดส าคัญ
คู่กับจังหวัดล าปางมาช้านาน พบหลักฐานการ
สร้างวัด สมัยพระเจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระ
นางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ล าพูน) เสด็จมา
สร้างเขลางค์นคร (ล าปาง) วัดปงสนุก มีชื่อเรียก
หลายชื่อคือ วัดศรีเชียงภูมิ ,วัดศรีจอมไคล ,วัด
ดอนแก้ว,วัดพยาว(พะเยา) และวัดปงสนุก หรือ 
วัดปงสนุกเหนือ จากประวัติศาสตร์พบว่า เป็น
ชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การอพยพผู้คน
ในเหตุการณ์ช่วงปี พ.ศ. 2346 ในสมัยรัชกาลที่ 
1 พระยากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ยก
ทัพขับไล่พม่าที่เชียงแสน ในครั้งนั้นได้กวาดต้อน
ชาวบ้านปงสนุก จากเมืองเชียงแสน มาตั้งถิ่น
ฐานที่เมืองล าปาง ชาวปงสนุกจากเชียงแสน และ
ชาวพะยาว ร าลึกถึงบ้านเกิดจึงได้เอานามวัด 
และชื่อบ้านมาเรียก จึงเป็นที่มาของชื่อวัดปง
สนุก ในปีพ.ศ. 2535 เทศบาลได้ตั้งชุมชนขึ้น 
ภายหลังได้มีการขยายเขตชุมชนให้กว้างขึ้นจึง
เรียกว่า “ชุมชนบ้านปงสนุก” ต่อมาได้มีการแบ่ง
วัดเป็นวัดปงสนุกด้านเหนือ และวัดปงสนุกด้าน
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ใต้ ปี พ.ศ. 2429 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ นาย
อนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกเทศบาลนครล าปางและ
อดีตประธานชุมชนบ้านปงสนุกเหนือ เล่าถึงแรง
บันดาลใจของชุมชนที่ต้องออกมาบูรณะเจดีย์
และวิหารพระเจ้าพันองค์ ว่า เนื่องจากพระเจดีย์ 
มีอายุเก่าแก่เท่าๆ กับดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 
คือกว่า 500 ปี วิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมเก่าแก่รวบรวมไว้ทั้งงานด้าน
จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ผสมผสานระหว่างไทย 
จีน พม่า ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ ได้เริ่ม
ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับช่วงปี 
พ.ศ. 2548 มีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติ คนไทย 
และกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ ของ
วัดจ านวนมาก ท าให้ทางวัดปงสนุกได้ตัดสินใจ
ส่งเรื่องให้กรมศิลปากรพิจารณา เพื่อจัดท า
โครงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งก็ได้รับ
ความอนุเคราะห์ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ช่วยเหลือ ทางชุมชนฯได้ใช้กิจกรรมด้านศาสนา 
เป็นตัวชูโรง เพื่อให้ได้ทั้งพลังชุมชนและปัจจัยที่
ได้มาในการบูรณะดังกล่าว  

ปัจจุบัน “วัดปงสนุก” ได้กลายเป็น
แหล่งรวมของสิ่งส าคัญหลายอย่าง ที่ทรงคุณค่า
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม มากมาย 
อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพ
พระบฎ เขียนเรื่องพระเวสสันดร บนผ้า และ
กระดาษสา หีบธรรมโบราณ และธงช้างเผือก
ขนาดใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งทางวัดได้น ามา

รวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์วิหาร
พระนอน วิหารพระเจ้าพันองค์ วิหารโถงทรง
จัตุรมุข ที่มีรูปแบบงดงาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
ระหว่าง ลานนาไทย พม่า และจีน ที่ยั งคง
หลงเหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวของไทย ท าให้ 
“โ ค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ์ ม ร ดก ทา ง ศิ ลปกร รม 
สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์” วัดปงสนุก
ด้านเหนือ ได้รับคัดเลือกจาก 45 โครงการ ใน 
13 ประเทศ ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้าน
วัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่
เหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวในประเทศ ให้ได้รับ
รางวัล Award of Merit จากโครงการ 2008 
Asia-Pacific Heritage Award for Cultural 
Heritage Conservation จ า ก อ ง ค์ ก า ร 
UNESCO นับว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง ของคน
ไทยทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์รักษามรดก
ทางวัฒนธรรม แห่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทย
สืบไป (เปิดต านาน“วัดปงสนุก”แห่งล าปาง , 
2551) 

2) ชุมชนบ้านสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง บ้านสามขา เป็น
หมู่บ้านเล็ก ๆตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลหัวเสือ อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2300 มีพื้นที่ 13,667.78 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมือง
ล าปาง ประมาณ 45 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา และห่างไกลจากความเจริญ แต่เดิม
ชาวบ้านพึ่งพิงป่า พึ่งพาซึ่งกันและกัน ผลผลิต
บางอย่างที่ได้มา เหลือก็จะแจกจ่ายเพื่อนบ้าน 
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ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2503 การเปิดสัมปทานป่า
ไม้ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง ในพื้นที่การเกษตร 
ชาวบ้านต้องบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ าเพื่อท าไร่เลื่อน
ลอย ประกอบกับไม่มีการวางกฎระเบียบการใช้
น้ า ท าให้แหล่งน้ าหลายแห่งแห้งขอดดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2521 ชาวบ้านจึงได้ร่วมกัน ท าประปาภูเขา
จากแหล่งน้ าห้วยแม่อิง จากนั้นก็ช่วยกันสร้าง
ระบบประปาไม้ไผ่ในปี พ.ศ. 2522 "ประปาไม้
ไผ่" ได้กลายเป็นต้นแบบงานประปาธรรมชาติ 
ให้กับหลายชุมชน รวมทั้งรูปแบบ การบริหาร
จัดการน้ า แต่ยังมีปัญหาไฟป่า ล าห้วยแห้ง ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ชาวบ้าน
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขณะเสด็จพระราช
ด าเนินเยี่ยมราษฎรจึงได้กราบทูลปัญหาเรื่อง
ความแห้งแล้ง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กรม
ชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2527 กรมชลประทาน ก็เข้ามาจัดการสร้าง
อ่ า ง เ ก็ บ น้ า  เ พื่ อ เ ก็ บ น้ า จ า ก ห้ ว ย แ ม่ อิ ง 
นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือน คนใน
ชุมชนเมื่อรับสิ่ งแปลกใหม่ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ของสังคมภายนอก ท าให้มีการใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากร
ใช้อย่างสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน จึงได้
หันกลับมาคิดไตร่ตรอง วิถีชีวิตของตนเองเสีย
ใหม่ โดยเร่ิมมีการศึกษา การวิจัย หยิบยกปัญหา
ของคนในชุมชนมาหาทางแก้ไข ช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ชาวบ้านพบว่า แต่
ละครอบครัวไม่มีการออมเลย จึงร่วมกันจัดตั้ง

กองทุนออมทรัพย์ ของหมู่บ้าน โดยมีเงินเร่ิมแรก 
15,000 บาท และน าปัญหาไปหารือกับ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ล าปาง เพื่อวางแผน
ปฏิบัติจัดการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการท า
แผนแม่บท ของชุมชน ท าให้ชาวบ้านสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ในปี พ .ศ. 2543 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้ามาเรียนรู้
เรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า
บ้านสามขาเป็นต้นแบบแห่งแรก ในหมู่บ้านทาง
ภาคเหนือ ที่ประสบความส าเร็จ ในการปฏิบัติ
ตามแผนแม่บทชุมชนที่วางไว้ สามารถแก้ปัญหา
หนี้สินครัวเรือนได้ และเข้าใจหลักการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเข้ามาท าวิจัย
ร่วมกับชาวบ้านเรื่อง"การจัดการหนี้สินชุมชน
บ้านสามขา" และ "การจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม" งานวิจัยนี้กลายเป็นผลงาน
รางวัลดีเด่นในปี พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตาม แม้
ชาวบ้านจะแก้ปัญหาหนี้สินในชุมชนได้ แต่
ปัญหาความแห้งแล้ง และไฟป่าที่เกิดขึ้น เป็น
ประจ ายังแก้ไม่ตก ในปี พ.ศ. 2544 อ่างเก็บน้ าที่
ชลประทานมาสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2527 กลายเป็น
อ่างว่างเปล่า และพบว่าการน าความรู้จากห้วย
ฮ่องไคร้ มาใช้ในพื้นที่ ไม่ได้ผล เพราะสภาพพื้นที่
ต่างกัน การท าฝายชั้นเดียว สู้แรงน้ า ในช่วงน้ า
หลากไม่ ได้  จสอ.ชัย  วงศ์ตระกูล  หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสามขา พร้อมด้วย
ชาวบ้าน หาทางแก้ไข โดยเริ่มส ารวจสภาพป่า 
ตาน้ า ทางน้ า และได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องท า 
"ฝายไส้ไก่" ซึ่งเป็นฝายธรรมชาติขนาดเล็กๆ ตาม
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เส้นทางน้ าตั้งแต่บนยอดเขา ดักทางน้ าเส้นต่างๆ 
ที่ไหลในป่า แล้วค่อยมาท าฝายใหญ่ ปรากฏว่า
ได้ผล ฝายไส้ไก่เหล่านี้ยังช่วยท าให้ดิน ในป่าชุ่ม
ชื้น ป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย กลายเป็นหมู่บ้านที่มี
ฝายชะลอน้ าและดักตะกอน กระจายอยู่ทั่วผืน
ป่า ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการป่าโดยมี 
ก าหนดกฎระเบียบ การจัดการป่า และเหมือง
ฝาย แบ่งเขตป่าเป็น 3 โซนเพื่อบริหารจัดการป่า
ต้นน้ าที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ คือโซน 
ก) เป็นป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าต้นน้ าพื้นที่ 12,000 
ไ ร่  โซน ข)  เป็นป่ าที่ อนุญาตให้ ใช้ ไม้ปลูก
บ้านเรือนได้ตามความเหมาะสม มีพื้นที่ 2,800 
ไร่ โซน ค) เป็นป่าหัวไร่ปลายนา ชุมชนใช้ไม้ท า
ฟืน มีพื้นที่ 300 ไร่เศษ ใน ปี พ.ศ. 2548 เครือ
ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ได้ทราบถึงความส าเร็จ
ของบ้านสามขาในการจัดการน้ า  จึงเข้ามา
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้  และ ใ ห้การสนับสนุน
ค่าอาหารและอุปกรณ์การท าฝาย ความส าเร็จนี้ 
ท าให้ชุมชนบ้านสามขา เป็นหมู่บ้านต้นแบบของ
การจัดการทรัพยากรน้ าและเริ่มมีผู้เข้ามาขอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ปัจจุบันบ้านสามขามีฝาย รอบบริเวณ
ป่า มีน้ าใช้ตลอดปี มีสัตว์ป่ากลับมาอาศัย มี
อาหารจากป่า มีรายได้เสริมจากการหาของป่า 
เยาวชนออกไปสร้างเครือข่าย เผยแพร่การ
ท างานไปสู่ชมุชนรอบนอก และมีผู้มาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ดูงาน ทั้งเรื่องการท าฝาย การเกษตร
ปลอดสารเคมี และการท าปุ๋ยอินทรีย์ ระบบการ
ใช้ประปาภูเขา มีกลุ่มกองทุนต่างๆ เช่นกลุ่ม

สัจจะออมทรัพย์ กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
กองทุนแม่บ้าน กองทุนอนุรักษ์ป่า กองทุนกลุ่ม
เลี้ยงวัว เพื่อจัดสรรรายได้ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก
ในกองทุน (อนุวงศ์ แซ่ตั้ง, 2551) 

3) ชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลา
ดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน หมู่บ้านทาป่า
เปา ได้แยกตัวมาจากบ้านทาปลาดุก เป็นหมู่บ้าน
ของชาวยอง คนในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งมีเชื้อสาย
ชาวไทลื้อ จากเมืองสิบสองปันนา บรรพบุรุษของ
หมู่บ้านมาจากเมืองยอง ได้พากันมาปลูกสร้าง
บ้ าน เรือน อยู่ ริ มล าน้ าแม่ทา และล า ห้วย
ทรายขาวหลวง มีต้นไม้เปามากมายจึงตั้งชื่อ 
หมู่บ้ านว่าบ้านทาป่าเปา มีภาษายองเป็น
เอกลักษณ์ เห็นได้จากที่คนเฒ่าคนแก่ ของ
ท้องถิ่นยังใช้ภาษาหลวย หรือภาษาลื้อกันอยู่ มี
ความยึดมั่นในพุทธศาสนาที่น้อมน ามาผสมผสาน
กับความเชื่อดั้ ง เดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ท านาและสวนล าไย ป่าชุมชนห้วย
ทรายขาวนั้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,000 ไร่ ตั้งอยู่
ในเขตป่าสงวนอ าเภอแม่ทา ส่วนหนึ่งติดต่อกับ
อุทยานแห่งชาติขุนตาน พื้นที่เป็นทั้งหุบเขาและ
ดอย แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 8,000 ไร่ และป่าใช้
สอย 3,000 ไร่ มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะไม้มีค่า เมื่อความเจริญเข้าถึง ความ
ต้องการเงินทองเพื่อเลี้ยงชีพ ชาวบ้านได้น าเอา
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้อย่างมากมาย มีการตัดไม้
ท าลายป่ า  ถางป่ า  เพื่ อท า ไร่ อ้อยปลูกพืช
เศรษฐกิจ บวกกับการท าสัมปทานป่าทั้งไม้ฟืน 
ส าหรับรถจักรไอน้ า และไม้หมอนรถไฟ ท าให้ผืน
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ป่าลดจ านวนลงไปมาก มีการใช้ปุ๋ย และสาร
ก าจัดแมลงในปริมาณสูงมาก จนดินและน้ า
เสื่อมสภาพ มีการลักลอบตัดไม้อย่างต่อเนื่อง จน
ผืนป่ากว่าหมื่นไร่แทบโล่งเตียน ป่าไม้ลดจ านวน
ลงอย่างรวดเร็ว เริ่มกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง 
ประกอบกับดินฟ้าอากาศ ที่แปรปรวน ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ชาวบ้าน
ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ ภัยธรรมชาติ ความแห้ง
แล้ง ความยากจน และหนี้สิน ท าให้หนุ่มสาวทิ้ง
ถิ่นออกไปหางานท าข้างนอก ผู้น าชุมชน จึงต้อง
ลุกขึ้นมาสร้างแนวคิดใหม่ให้คนในชุมชน เกิด
ความคิด ที่อนุรักษ์ป่าไม้ คุณไพบูลย์ จ าหงษ์ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทา
ป่าเปา ผู้ซึ่งริเริ่มการจัดการป่าชุมชน เพื่อการ
อนุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 เริ่มจากการจัดตั้ง
กฎระเบียบการใช้ป่า ก าหนดกิจกรรมฟื้นฟู 
เดินสายขอร้องพูดคุยกับชาวบ้าน ที่ยังแผ้วถาง
รุกป่า เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ จนถึงใช้มาตรการ
ห้ามปรามชาวบ้าน ที่มีอาชีพรับจ้างนายทุนตัด
และชักลากไม้ รณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร มีการก าหนด
กฎเกณฑ์การใช้ป่าชุมชนให้ชัดเจนขึ้น มีการ
จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครลาดตระเวนป่า ออก
ปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง และนักสังเกตการณ์
รายวัน เป็นชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของป่า รวมทั้ง
การหาแนวทางในการสร้างอาชีพเสริม ให้กับผู้
เสียประโยชน์ ด้วยการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยมี
เงื่อนไขจะร่วมรักษาป่า ซึ่งเริ่มท ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535 แต่เป็นรูปธรรมจริงจังในปี พ.ศ. 2537 ได้

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือป่าอนุรักษ์กับป่าใช้
สอย โดยไม่อนุญาตให้ตัดไม้ นอกจากให้เก็บ
ผลผลิตจากป่าได ้เช่น เห็ดถอบ เห็ดเผาะ หน่อไม้ 
สมุนไพร สร้างความตระหนักของคุณค่าจากผืน
ป่า มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านอย่างเป็น
ระบบ ส่วนเยาวชนในหมู่บ้านเริ่มบทบาท ด้วย
การร่วมกันตั้งกลุ่มเยาวชน อนุรักษ์ทรัพยากรป่า 
ท าหน้าที่ช่วยดูแล พร้อมศึกษาหาความรู้ ส่วน
โรงเรียนในหมู่บ้านได้ใช้ป่าห้วยทรายขาว เป็น
แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติสร้างส านึกให้
เด็กๆ ได้ตระหนักเรื่องคุณค่าของป่าอันเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชน
ได้มีโอกาสเรียนรู้กับกลุ่มหมอยาพื้นบ้าน มีการ
แปรรูปสมุนไพรเป็นสินค้าของหมู่บ้าน เช่น ยา
หอม ยาหม่อง เป็นต้น และยังมีการแพทย์แผน
โบราณที่ชุมชนยังคงสืบทอดไว้อยู่ ได้แก่ การ
นวดแบบตอกเส้น  

ปัจจุบันหมู่บ้านทาป่าเปา มีชุมชนต่างๆ
เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทาง
ในการอยู่ร่วมกันของป่า-ชุมชน และความเป็น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่
บนบ่อปลาดุก การเลี้ยงกบ แปลงนาสาธิต แปลง
ปลูกผักเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งมีทั้งผักเพื่อการ
บริโภค และพืชสมุนไพรต่างๆ การเพาะเห็ด 
หมู่บ้านทาป่าเปายังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
เรียนรู้วิถีชีวิตโดยการเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ให้ผู้
ที่สนใจได้เข้าพัก และได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2549 
(รางวัลลูกโลกสีเขียว, 2545)   
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4) ชุมชนบ้านทากู่ อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
บ้านทากู่ ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ใด ไม่แน่ชัด โดยการ
รวมตัวกันของชาวบ้านที่อพยพครอบครัวมาตั้ง
แหล่งท ามาหากิน เร่ือย ๆ เพราะถูกภัยธรรมชาติ
รุกราน จนอพยพมาอยู่ที่ปัจจุบัน ภูมิประเทศ
บ้านทากู่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่เหนือสุดของ
อ าเภอแม่ทา ติดกับ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากอ าเภอแม่ทา ถึง
บ้านทากู่ ประมาณ 18 กิโลเมตร (ส านักงาน
เทศบาลต าบลทาปลาดุก, 2559) บ้านทากู่ เป็น
ชุมชนต้นแบบ การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ที่ได้รับ
การคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้าน
ต้นแบบ จาก 4 จั งหวัดภาคเหนือตอนบน            
(จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน) 
โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า รสนั บ สนุ น จ า ก  ส า นั ก ง าน
สาธารณสุ ขจั งหวั ด เชี ยง ใหม่  (หน่ วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา 
ธกส.จังหวัดล าพูน และ สสส. 

ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดล าพูน มีความ
น่าสนใจในด้านเกษตรผสมผสาน และวิถีชีวิตที่
พอเพียง คุณค่าชีวิต จากสุขภาพพอเพียง มี
พื้นฐานแห่งการมีสุขภาวะพอเพียง พัฒนาอย่าง
เป็นองค์รวม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนในระดับท้องถิ่น 
ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน้อมน าแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการ
พัฒนาชุมชน ทั้ งนี้ พื้ นที่ ของชุมชนจะเน้น

การเกษตรด้วยการปลูกข้าวโพดอ่อน เลี้ยงโคนม
เป็นหลัก โดยภายในชุมชนประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ จ านวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. OTOP 2. อาหาร
ปลอดภัย 3. ธนาคารชุมชน 4. พลังงานทดแทน 
5. Home Stay 6. บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7. 
ป้องกันภัย 8. ป่าชุมชน และ 9. นวดเพื่อสุขภาพ 
อันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของจัดการระบบสุขภาวะ
ชุมชนที่ดี เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจการศึกษาและ
การสัมผัสวิถีชุมชนเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง รวมถึง 
การได้สัมผัสกับวิถีสุขภาพพอเพียง นอกจากนั้น 
ยังมีการเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
ได้เยี่ยมชมสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง 

5) ชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วย
แก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่
ก าปอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด
ประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,887.50 
ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,300 
เมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอน 
(Upland Area) บ้ านแม่ ก าปอง ห่างจากตั ว 
อ าเภอประมาณ 20 กิโลเมตร และระยะทางห่าง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร บ้านแม่ก า
ปอง เป็นหมู่บ้ านเก่าแก่มีอายุกว่ า  100 ปี  
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง ที่ นับถือ
ศาสนาพุทธอพยพ มาจากอ าเภอดอยสะเก็ด ไม่
มีที่ดินท ากิน จึงอพยพขึ้นมา อาชีพหลักของชาว
ชุมชนบ้านแม่ก าปองคือ การท าเมี่ยง (ชา) อาชีพ
รองคือ การปลูกกาแฟ ค้าขาย และรับจ้าง 
ลักษณะทางสังคมอยู่กันแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่
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น้อง มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน มี
ความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ เคารพในกฎ ระเบียบ 
กติกาของชุมชน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนใน ทุกรูปแบบ ลักษณะการตั้ง
บ้านเรือน ของบ้านแม่ก าปองจะตั้งเรียงรายใน
หุบเขา และสองฝั่งของล าห้วย สภาพทั่วไปของ
ชุมชนรายล้อมไปด้วยภูเขา มีไร่ชา กาแฟ และมี
น้ าตก และป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ดอยม่อนล้าน) 
ด้วยสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านแม่ก าปอง 
ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบแทบ
ทั้งสี่ด้าน ท าให้หมู่บ้านแม่ก าปองมีอากาศเย็น
สบาย ค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว มีความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ หลากหลายทางชีวภาพ 
ของพืชพรรณตามธรรมชาติ มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์ 
มีดอกไม้สีเหลือง-แดง ขึ้นบริเวณใกล้ๆ ล าห้วย
ตลอดแนว ชาวบ้านเรียกดอกไม้นี้ว่า ดอกก าปอง 
รวมกับมีแม่น้ าไหลผ่านหมู่บ้าน จึงรวมเรียกว่า 
"แม่ก าปอง" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน การ
เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสามารถเดินทางได้สะดวก 
ในทุกฤดูกาล ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
การท่องเที่ยว พ่อหลวงธีรเมศว์ ขจรรัตนภิรมย์( 
พรมมินทร์ พวงมาลา) อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่ก าปอง 
ได้มีความสนใจ และได้ไปดูงานในพื้นที่ต่างๆ 
หลายพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนที่จัดโดย
ภาครัฐ  จึ งมีความคิดอยาก ให้มี เรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเห็นว่า ที่หมู่บ้าน
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่จะพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ จึงมีการ
พูดคุยปรึกษากันระหว่างกลุ่มผู้น าของหมู่บ้าน 

ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ให้ร่วมกันพัฒนา
น้ าตก และบริเวณหมู่บ้าน ให้สะอาด จากนั้นจึง
เร่ิมมี การจัดประชุมชาวบ้าน ท าเวทีชาวบ้าน ให้
มีการจัดตั้งเป็น หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในลักษณะของ Homestay ขึ้น โดยเริ่มเปิด
ด าเนินการเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม ปี 
พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีบ้านที่สามารถให้บริการใน
ลักษณะของ Homestay เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ
คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น ห มู่ บ้ า น  OTOP Village 
Champion   

กิจกรรมในชุมชนบ้านแม่ก าปอง มีทั้ง
การท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บใบชา 
ใบเมี่ยง การท าเมี่ยง การท าสมุนไพร การปลูก
กาแฟ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน การแสดง
ฟ้อนหรือการแสดงดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งในตอน
เช้าก็จะมีการท าบุญตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้าน
อีกด้วย ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ภายในหมู่บ้านก็ยังมี "น้ าตกแม่ก าปอง" ซึ่งมี
สายน้ าไหลตลอดทั้งปี มีความสูง 7 ชั้นด้วยกัน 
บนชั้ นที่  7 มีแ อ่งน้ าสามารถลง เล่นน้ า ได้  
นอกจากนั้นก็ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
ทั้ งระยะใกล้และไกล โดยระยะไกลนั้นจะ
สามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขาที่สูง
จากระดับน้ าทะเล 1,700 เมตร บนยอดดอย
ม่อนล้าน ก็ยังมีสวนสน สวนสมเด็จย่า และลาน
ของศูนย์พิทักษ์ป่าซึ่งสามารถกางเต็นท์พักแรม
ชมบรรยากาศ บนยอดดอยได้ สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูน 
และล าปาง (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) 
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพชุมชนต้นแบบกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน 

ประเทศไทย มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่
หลากหลายแตกต่างกันไปเช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงหัตถกรรม 
ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน ที่ได้ท าการศึกษา และพัฒนาเพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ  บ่ งบอกใ ห้ เ ห็นถึ ง  คุณลั กษณะ 
สถานภาพ การจัดการการท่องเที่ยวโดยรวมของ
ชุมชนทุกรูปแบบการท่องเที่ยว ภายในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง และสามารถบอกทิศทางในการ

พัฒนา หรือการด าเนินกิจกรรม ไปถึงจุดใด 
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายแค่ไหน โดยการน า
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นอยู่ ของชุมชนมาสัมพันธ์
กัน สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ในปัจจุบัน และ
ความเป็นไปได้ในอนาคต ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ดังนั้นศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่ได้
วิเคราะห์ด้วย ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 
และ 28 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 2.
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ดว้ยตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชงิสร้างสรรค์

อย่างยั่งยืน 
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หมายเหตุ ชุมชนที่ (1)หมายถึง บ้านปงสนุก จังหวัดล าปางชุมชนที่ (2) หมายถึง บ้านสามขา 

จังหวัดล าปาง ชุมชนที่(3) หมายถึงบ้านทาป่าเปา จังหวัดล าพนู ชุมชนที่ (4) หมายถึง บา้นทากู่ จังหวัด

ล าพูน ชุมชนที่ (5) หมายถึง บา้นแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่

จ ากการส า ร วจศั กยภาพชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง และการน า
องค์ประกอบตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มาใช้ในการวิเคราะห์ พบ
จุดเด่นและจุดด้อยดังนี้  ชุมชนบ้ำนปงสนุก 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ที่ตั้งของชุมชนบ้าน
ปงสนุก เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง ดังนั้นการ
จัดการการท่องเที่ยว จึงเป็นทั้งข้อได้เปรียบ และ
ข้อ เสี ย เปรียบ แม้ วั ดปงสนุก  มีความเป็น
เอกลั กษณ์ โดด เด่น  มี ความประทับ ใจต่อ
นักท่องเที่ยว ทั้งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มี
สะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค มีความพร้อม
ตลอดจน มีนักวิชาการเข้ามาศึกษาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ ที่มีความรู้เฉพาะทาง มาให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม บั น ทึ ก 
ระยะเวลา/ยุคสมัย ของแหล่งท่องเที่ยวไว้อย่าง
ชั ด เ จน  มี ก า รสื บทอดภู มิ ปั ญญา วิ ถี ชี วิ ต 
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง 
แต่เนื่องจาก ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในชุมชน ที่
อยู่ในเขตเมือง แหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตชุมชนน้อยลง แม้กิจกรรม จะเป็นที่
ยอมรับชองคนในท้องถิ่นไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน แต่การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวของคนใน
ชุมชนมีน้อย เนื่องจากความเจริญในเมืองได้เข้า
มาแทนที่ วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมเกือบทั้งหมด คน

ส่วนใหญ่ที่อาศัยในชุมชนจะประกอบอาชีพ
เช่นเดียวกับคนที่อาศัยในเขตเมืองโดยทั่วไป 
ดังนั้นรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว จึงไม่ได้
กระจายสู่ชุมชน ตรงกันข้ามกับ ชุมชนบ้ำนทำ
ป่ำเปำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน ถึงแม้จะมี
ความเจริญเข้ามาสู่ หมู่บ้านเนื่องจากการเดินทาง
ที่สะดวกปลอดภัย ระยะทางจากถนนใหญ่ ซึ่ง
เป็นเส้นทางการเชื่อมต่อจากจังหวัดล าปางไป
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมเข้าไปในตัวหมู่บ้านเพียง 
16 กิโลเมตร แต่คนในชุมชนชน ยังพยายาม
รักษาวิถีชีวิตดั่งเดิมไว้ เพื่อจะคงสภาพ การเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากยังมี
รายได้จากการจัดการการท่องเที่ยว แต่เป็นเพียง
กลุ่มหนึ่งของคนในชุมชน ซึ่งบางกลุ่มไม่มีส่วน
ร่วมกับการท่องเที่ยว ดังนั้นรายได้ ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวจึงไม่มีการกระจายอย่างทั่วถึง ทั้งที่
บ้านทาป่าเปา เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่มี
มาก่อนชุมชนอ่ืนๆ จากการบุกเบิก ของผู้น าที่มี
ความเข้มแข็ง วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านอย่าง
จริงจังตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2537 จนเป็นต้นแบบ
แนวความคิดการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ผื นป่ าทุ ก รู ปแบบ คน ในชุ มชน เกิ ดความ
ภาคภูมิใจในถิ่นฐาน สามารถพึ่งพาตนเอง และ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตน จนเกิดเป็นการ
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ท่องเที่ยวชุมชน และยังถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆให้กับชุมชนอ่ืนๆ เช่น ชุมชนบ้ำนทำกู่ อ.
แม่ทำ จังหวัดล ำพูน เป็นหมู่บ้าน มีที่ตั้งอาณา
เขตอยู่ติดกับบ้านท่าป่าเปา โดยมีพ่อหลวงอดิศร 
มีพนัสสัก  ผู้ ใหญ่บ้ านคนปัจจุบัน เป็นผู้ น า
แนวความคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว จากผู้น าบ้าน
ท่าป่าเป่าคุณไพบูลย์ จ าหงส์ และจากที่อ่ืนๆ มา
ศึกษาวางแนวทางสร้างเสริม กระตุ้นให้คนใน
ชุ ม ช น เ กิ ด ค ว า ม มั่ น ใ จ  ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่
ร่วมกัน เน้นให้คนชุมชนใช้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิม
เรียบง่าย มีสภาพแวดล้อมอย่างอย่างเป็น
ธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น สร้างสรรค์ ให้
เกิดกิจกรรม ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
เกิดความประทับใจ จนกลายมาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง คนในชุมชน จึงมี
ความศรัธทาเชื่อมั่น ในผู้น าที่มีการวางแผน การ
จัดการระบบการบริหารการเงิน และมีการ
จัดสรรเงินเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มต่างๆใน
ชุมชนอย่างชัดเจน นอกจากนั้นคนในชุมชน มี
ความเอ้ือเฟื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีอัธยาศัย
ที่ดี เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาเยือน เช่นเดียวกับ 
ชุมชนบ้ำนสำมขำ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
มีกลุ่มผู้น า ที่มีความเข้มแข็งอดทน เช่น พ่อหลวง
จ านงค์ จันทร์หอม อดีตผู้ใหญ่บ้าน และ พ่อ
หลวง บุญเรือน เฒ่าค า ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
พร้อมทั้งครอบครัว จสอ.ชัย วงศ์ตระกูล ครูครู

ศรีนวล ภรรยา และบุตรสาวคุณพรนับพัน วงศ์
ตระกูล คนกลุ่มนี้มีหลักการแนวความคิดเห็น ที่
คล้ายคลึงกันคือ มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด 
เป็นพลังผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่น ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่
การเกษตร ขาดแคลนน้ า และเกิดไฟป่า  ในปี 
พ .ศ .  2541 อีกทั้ งปัญหาหนี้ สิ นครั ว เรือน 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 อ่างเก็บน้ าที่สร้างเกิด
ตื้นเขิน ใช้ไม่ได้ การเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้บวก
กับความพยายามในการแก้ไข ด้วยการเรียนรู้
จากความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นตัวกระตุ้น
เสริมสร้างให้คนในชุมชน มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักการเลือกตอบรับ หรือ ปฏิเสธ สิ่งที่จะเข้ามา
ในชุมชน ด้วยการเข้าร่วมประชุม แสดงความ
คิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ คนในชุมชน จึงรับรู้สิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรรายได้จากการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นไปอย่างทั่วถึง การจัดการระบบ
การบริหารการเงิน เพื่อน าเข้ากองทุนต่างๆ มี
ความชัดเจนโปร่งใส อีกทั้งความโดดเด่นที่
แตกต่างไปจากชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
คือ มีผู้น าที่เห็นความส าคัญ ของการต่อยอดการ
เรียนรู้ จึงมีการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนให้เกิด
การเรียนรู้ ในทุกๆรู้แบบสอดแทรกเข้าไปใน
หลักสูตร การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันในโรงเรียนระดับประถม ที่ยัง
มีจัดการเรียนการสอนอยู่จนถึงขณะนี้ และยัง
วางโครงการการอบรมการเลี้ยงดูบุตรหลาน
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ส าหรับผู้ปกครอง จากแนวคิดของคุณครูศรีนวล 
หนึ่งในกลุ่มผู้น า ที่ เน้นความส าคัญของการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชนบ้านสามขา 
จึงเป็นหมู่บ้านแห่งองค์ความรู้ ในการด าเนินชีวิต
บนวิถีแห่งการพึ่งตนเอง ซึ่งองค์กรต่างๆเข้ามา
เรียนรู้  กระบวนจัดการการด าเนินงาน ที่ มี
ประสิทธิภาพของบ้านสามขา เพื่อใช้ในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบ
ความส าเร็จ จากจัดการทรัพยากรน้ า และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่นเดียวกับ ความส าเร็จ 
ในการเป็นชุมชนต้นแบบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และเชิงสุขภาพของ ชุมชนบ้ำนแม่ก ำปอง 
อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ผู้น า
ชุมชน พ่อหลวงธีรเมศว์ ขจรรัตนภิรมย์ (พรมมิ
นทร์ พวงมาลา) อดีตผู้ใหญ่บ้านที่สามารถ ดึง
เอาความโดดเด่นจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาจัดสรรเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว สามารถจัดวาง
รูปแบบการด าเนินชีวิต ของคนในชุมชน ให้อยู่
กึ่งกลางระหว่างวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม และวิถีชีวิต
แบบคนในเมืองได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ท าลาย 
สภาพแวดล้ อมธรรมชาติ  สามารถดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวทั้งที่เคยมา และไม่เคยมาเที่ยวชม
ได้อย่างต่อเนื่อง จากคุณสมบัติ ของผู้น าที่รักใน
การศึกษาหาความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุคลิก 
ที่มีความสุขุมรอบคอบ จึงท าให้คนในชุมชนเกิด
ความศรัทธาในตัวผู้น า ก่อเกิดความร่วมมือกันใน
ชุมชนเป็นอย่างดี จึงเป็นเรื่องไม่ยาก ที่ผู้น า จะ
วางแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว ในชุมชน

ด้าน อ่ืนๆให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ที่มาจากภายนอก 
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ให้กับชุมชน และ
การพัฒนาผู้น าคนต่อไป 

 
บทสรุป 

การแก้ไขปัญหาอันเป็นจุดด้อย ที่เกิด
ขึ้นกับชุมชน หรือความสามารถ ที่จะดึงเอา
จุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ที่มีอยู่มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เป็น
สิ่ งที่ ยาก หากไม่มีผู้น าชุมชนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็นผู้ ชี้ น า  ชุ มชนก็ จะประสบ
ความส าเร็จได้ยาก ดังนั้น ผู้น า เป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ซึ่งจะเห็นว่าชุมชนต้นแบบกลุ่มตัวอย่าง 
ทุกชุมชน จะมีผู้ น าที่ มีความสามารถ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้สร้างสรรค์ จะมีความ
ยั่งยืนหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจ 
ของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ น ามาจับจ่าย
ใช้สอยในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พอเพียง
ตามสภาพความเป็นอยู่ ของชุมชน มีการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง การกระจายรายได้ จึง
เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนอย่างหนึ่ง นอกเหนือจาก 
การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้มแข็ง
อดทน เสียสละ ควบคู่กับความมีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ นอกจากนั้นองค์กร ที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ควรเข้ามาให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง
ทุกด้านโดยเฉพาะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ 
เข้ามาช่วยเหลือ เมื่อพบว่าชุมชนนั้นๆมีศักยภาพ
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เพียงพอในการขับเคลื่อนให้เป็นชุมชน แห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เพื่อการน า
รายได้เข้าสู่ชุมชน อันเป็นฐานเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ
ของประเทศ ดังนั้นการศึกษาศักยภาพชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 
ชุมชน ที่ ได้น ามาวิ เคราะห์ด้วยตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน 
สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์จัดการและสถานภาพ
ทิศทาง ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
มีชุมชนที่สามารถเสริมสร้าง ให้เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน คือ 
ชุมชนบ้านทากู่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ส่วน 
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ และ ชุมชนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็น
ต้นแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ให้กับชุมชนการ
ท่อง เที่ ยว อ่ืนๆต่อไป  หากองค์กร และผู้ ที่
เก่ียวข้อง เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  

 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดทั้งหมด ผ่าน
การตรวจสอบประเมินเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และการสังเคราะห์จาก
ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มผู้น า จึงเป็น

องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม เมื่อ
น ามาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยว จะพบว่าตัวชี้วัดที่ 6 ของ
องค์ประกอบที่  1 คือแหล่งท่องเที่ยวมีการ
รวบรวม และบันทึกเก็บรักษา ความรู้ ภูมิปัญญา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็น
เอกสาร และรูปภาพ มีการเผยแพร่ให้ความรู้
ให้กับคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
หรือ จัดท าเป็นหลักสูตร และส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สะท้อน
ให้เห็นว่า ไม่มีชุมชนชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนใด ที่มีการจัดการตามตัวชี้วัดนี้  เนื่องจาก
คนในชุมชน ยังมีความรู้ ประสบการณ์ ไม่เพียงพอ 
หรือความพร้อม ความเหมาะสมด้านเวลา ที่จะท า
การรวบรวม บันทึก สิ่งที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน 
แม้ว่าบางชุมชน มีการบันทึกเก็บรักษา ภูมิ
ปัญญาชุมชน แต่เป็นเพียงบางส่วน และไม่มีการ
เผยแพร่อย่างจริงจัง ส่วนตัวชี้ วัดที่  7 ของ
องค์ประกอบที่  4  คื อ แหล่ งท่ องเที่ ยว มี
ศูนย์บริการ มีเจ้าหน้าที่ประจ า ที่มีอัธยาศัยดี มี
ความรู้สื่อภาษาอังกฤษได้ มี เพียงบางชุมชน
เท่านั้น ที่ มีตั วชี้ วัดนี้  เนื่ องจาก มีผู้ น ามีจบ
การศึกษาสูง ดังนั้นองค์กรที่เก่ียวข้อง จึงควรเข้า
มาช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ 

 “วัฒนธรรมศรีวิชัย” นั้นจัดเป็น “วัฒนธรรมร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เนื่องจากการ
เชื่อมโยงหลักฐานและร่องรอยต่างๆที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีและข้อมูลการบันทึกต่างๆมากมายทั้งใน
และนอกประเทศเกี่ยวกับของอิทธิพลศรีวิชัย เช่น หลักฐานจากกรมศิลปากร บันทึกจากอินเดีย ศรี
ลังกา อาหรับ เปอร์เซีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และจีน เป็นต้น  นอกจากนี้ การวิเคราะห์
หลักฐานนักนักประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ อาทิเช่น หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ท่านพุทธทาสภิกขุ 
อาจารย์ธรรมทาส และพล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล รวมถึงท่านควอริส เวลล์ ที่ได้พบโดยเฉพาะ
บริเวณเส้นทางข้ามทวีปตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน และคนศรีวิชัยมีความเหนี่ยวแน่นในสังคมวัฒนธรรม
และการใช้ชีวิตในวิถีพุทธ ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจ านวนมากแสดงให้เห็นว่ามี
คนอาศัยอยู่ในตอนเหนือและตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
การปรากฎอยู่ของการตั้งอยู่ของคนไทยในภาคใต้ รวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนที่นี่มีลักษณะ
กลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมไศเลนทร์อย่างมาก ดังแสดงให้เห็นจากวิถีชีวิตด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น  ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา ศิลปะท้องถิ่น ความเชื่อ อาชีพ การแต่งกาย และอาหาร 
ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมการแห่ผ้าขึ้นธาตุ มโนราห์ หนังตะลุง และอาหารของภาคใต้ เป็นต้น หรือวิถี

                                                           
1 วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
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แบบพุทธศาสนาแบบมหายานที่นับถือพระโพธิสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถพบได้บริเวณภาคใต้ของ
ไทย โดยเฉพาะรอบอ่าวบ้านดอน ดังเช่นที่สวนโมกขพลารามนั่นแสดงถึงการผสมผสานกันอย่างสมดุล
ระหว่างวัฒนธรรมภายนอกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าการส ารวจพื้นที่จริง นอกจากนี้ไป
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน และคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส ารวจหลักฐานรอบอ่าวบ้านดอนมี
ความส าคัญต่อการศึกษาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอิทธิพลวัฒนธรรมศรีวิชัยอย่างยิ่ง  อย่างไรก็
ตาม มรดกที่ซ้อนอยู่ในภูมิวัฒนธรรมของศรีวิชัยนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นมรดกที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วิถีการด าเนินชีวิตอย่างคนศรีวิชัย ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี 
ภาษา เช่น การสื่อสาร นิทาน บทประพันธ์ เป็นต้น อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะท้องถิ่น หรือแม้แต่แหล่ง
โบราณสถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตาม และจากข้อมูลและหลักฐานที่ได้
สามารถน าไปสู่การตีความวิถีวัฒนธรรมศรีวิชัยทั้งที่เป็นมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีต่อไป  
ค าส าคัญ: วิถีทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ศรีวิชัย การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
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Abstract 

 The original of “Srivijayan Culture” was from “Shie To Kok” country of red soil 
(laterite). There were found various evidence and traces around Takuapa-Ban Don Bay 
and other areas in Southeast Asia s to support that Srivijayan culture was an integrated 
culture in this region. This paper is a part of research that the author investigated various 
kinds of source including primary and secondary data such as book, journal, survey, 
observation and in-dept. interview. Srivijayan people followed Buddhist’s ways of life. 
Its culture was balancing between local culture and cultures from outside. It was 
harmonious with Indian culture and Sailendran culture. From investigation, Srivijayan 
people already stayed around the north and middle of Southern Peninsular (Melayu 
Peninsular) since before the historical age. 
 However, there are various hidden heritages in the cultural landscape of Srivijaya 
around Ban Don Bay that are both tangible and intangible heritages such as food, cloth, 
architecture, tradition, language, occupation, belief, art and artifact, including historical 
site and cultural landscape. To conserve and develop these cultural value can create 
the benefits to tourism innovation in the future. 

Keywords: Cultural diversity, Srivijaya, Historical and cultural Tourism 
 

บทน ำ 
การบริหารการจัดการและการพัฒนา

เชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการด้วย 
เพ่ือให้เกิดสภาวะชุมชนน่าอยู่ และเพ่ือให้
สังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ
การน าต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาติที่เรามี
อยู่มาใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าพร้อมๆกัน

เพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยเชื่อมโยงกับการ
ข ย า ย ตั ว ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  อ า ทิ เ ช่ น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้า อาหาร และเครื่องใช้ของ
ที่ระลึกต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยน าเอาความรู้ความเข้าใจใน
รากเง้าวัฒนธรรมของตนเองและท้องถิ่น ให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือน าไปสู่ การกิน
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ดีอยู่ดี ในสภาพแวดล้อมที่ดีบนรากฐานความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจาก
ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบงานด้ าน
อุตสาหกรรมและนักบริหารการจัดการมรดก
วัฒนธรรมของชาติทั้งในด้านกายภาพและ
ด้านภูมิปัญญา ที่มีองค์ความรู้ ในการน า
แนวคิดเชิงอนุรักษ์และการบูรณาการองค์
ความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติให้แก่ชุมชน องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นและสาธารณชนทั่วไป 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการอนุรักษ์
และการพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอด
จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันไปสู่อนาคตนั้นจะ
ใช้ขอบเขตของการใช้วัสดุที่ เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการด าเนินชีวิต การแสวงหาวัสดุธรรมชาติ
อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนมาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่าในแนว
ทางการน าเสนอเป็นหัวใจของงานนี้ โดยการ
น าคุณค่าของวิถีทางวัฒนธรรมศรีวิชัยมาเป็น
แนวทางหลักเพ่ือหาอัตลักษณ์ของชุมชนทาง
ใต้และเพ่ือสร้างความกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ได้
ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ว้ ว่ า 
“วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่ง
เป็นผลกระทบจากระบบความสั ม พันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และ

มนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน 
คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและสืบ
ทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จาก
สังคมหนึ่งไปสู่ อีกสังคมหนึ่ง จนกลายเป็น
แบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์และผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม อันควรค่าแก่การวิจัย อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ถ่ายทอด สร้างเสริมอัตลักษณ์และ
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน เพ่ือสร้างดุลภาพแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม และ
ธรรมชาติ จึงจะช่วยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอย่างมี
สุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่ง
อารยธรรมของมนุษยชาติ” โดยส่งผ่านคุณค่า
เหล่านั้นไปสู่สังคมโดยรวม อาทิเช่น กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งวิถี
ชีวิตด้านต่างๆ ที่น ามาพิจารณาได้แก่ 1) ที่อยู่
อาศัย 2) ประเพณี 3) ภาษา 4) ศิลปะท้องถิ่น 
5) ความเชื่อ 6) อาชีพ 7) การแต่งกาย และ 
8)อาหาร 

 การศึกษาเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลซึ่ง
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นส่วน
หนึ่งของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมศรีวิชัย ใน
ภาคใต้ของไทยจากอดีตจนกระทั้งปัจจุบัน 
เช่น การท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตภัณฑ์ โดยค านึ งถึ ง พ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาอย่าง
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ยั่งยืน ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแก่ผู้บริหาร
ตลอดจนองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นชุมชน
นั้นๆ ที่ต้องการ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้
และสื่อความหมายทางด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับ
ต้ อง ไม่ ได้  เ พ่ื อสร้ า งความต ระหนั กต่อ
สาธารณชนและเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่า
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการอย่างมีอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง 
 
วิถีทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรมศรีวิชัยบน
คำบสมุทรภำคใต้ของไทย 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง วิ ถี
วัฒนธรรมบนคาบสมุ ทรภาค ใต้ ของ ไทย 
โดยเฉพาะบริ เวณภาคใต้ตอนบนผ่านทาง
หลั กฐ านการจดบั นทึ กและร่ อ ง รอยทา ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกับการ
ส ารวจลงพื้นที่จริงของคณะผู้วิจัยนั้นท าให้
สามารถเข้าใจสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของ
คนปักษ์ตามวิถีวัฒนธรรมแบบศรีวิชัยและตาม
คติเมืองสิบสองนักษัตร (ตามพรลิงค์) เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งหลังจากยุคศรีวิชัยเมื่อแคว้นตามพรลิงค์
เข้มแข็งขึ้นก็ร่วมมือกับโจฬะโจมตีศรีวิชัย จน
เป็นอิสระจากศรีวิชัยได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 
17-18 นั้นเอง ต่อมาตามพรลิงค์ต้องท าศึกกับ
พวกชวา โดยตามพรลิงค์ได้ตั้ งเมืองขึ้น 12 

นักษัตรส าเร็จท าให้เมืองนครศรีธรรมราชมี
อ านาจสูงสุด จ.นครศรีธรรมราช ได้น าสัญลักษณ์
องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางเปล่งรัศมี
และมีเมือง 12 นักกษัตรล้อมรอบมาเป็นตรา
ประจ าจังหวัด ซึ่งเมือง 12 นักษัตร ได้แก่ เมือง
สายบุรี  เมืองปัตตานี  ปีฉลู  เมืองกะลันตัน  
เมืองปะหัง  เมืองไทรบุรี  เมืองพัทลุง เมือง
ตรัง เมืองชุมพร เมืองไชยา เมืองท่าทอง (สะอุ
เลา) เมืองตะกั่วป่า และเมืองกระบุรี  

วัฒนธรรมทั้งสองแบบนี้อิทธิพลและมี
ความเจริญรุ่งเรื่องอย่างยาวนาน และมีความ
เกี่ยวข้องตั้งแต่ “ยุคสุวรรณปุระ” จนกระทั้งถึง 
“ยุคต้นของกรุงอยุธยา” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดู  ร่วมกับ
วัฒนธรรมชนชาวน้ า และมีการพบหลักฐาน
เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ เทวรูปพระนารายณ์ และ
พระเจดีย์ เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้วัฒนธรรม
ปักษ์ใต้ยังได้รับอิทธิพลจากความเจริญรุ่งเรือง
ของวัฒนธรรมสังคมอินเดียและจีนจากการแผ่
อิทธิพลทางการค้า การที่ภาคใต้ตอนบนเป็น
ศูนย์กลางการค้าข้ามทวีปและศูนย์กลางการเผย
แผ่ศาสนาท าให้เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรม
หลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ดร.อมรา ศรีสุชาติ 
(นักประวัติศาสตร์ )  มีความเห็นในเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร สั ม ม น า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8 เรื่องพระธาตุสู่มรดก
โลก ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ณ 
โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
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และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า
ป ระ เพณีที่ สื บทอดต่ อกั นมานับจากอดี ต
จนกระทั่งปัจจุบันอันแสดงถึงแนวคิด ความเชื่อ 
โดยนัยแห่งผลงานศิลปะและวรรณกรรมที่มี
ความโดดเด่นได้แก่ การเชื่อว่าพระธาตุเจดีย์เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาบูชาและบ ารุงรักษา ซึ่ง
มีผลก่อให้เกิดมุขปาฐะและวรรณกรรม บทกวี 
บทกล่อมเด็กมากมายที่มีความเกี่ยวเนื่องมาจาก
การท าบุญพระธาตุเจดีย์หรือการท าบุญเพื่อสร้าง
หรือเพื่อบูรณะ น ามาสู่การเกิดประเพณีการแห่
ผ้าขึ้นธาตุอันส่งผลอิทธิพลต่อไปยังที่อ่ืนๆ เช่น 
เจดีย์พระบรมธาตุ จ.ชัยนาท และยังก่อให้เกิด
ประเพณีท าบุญเดือนสิบ มีการท าขนมท้องถิ่นที่
มีทั้งความสวยงามและแสดงออกถึงฝีมือทาง
ศิลปะ นอกจากนี้ประเพณีเดือนสิบยังก่อให้เกิด
การอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น หนัง
ตะลุง มโนราห์ เป็นต้น 
 สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจากหลักฐาน 
สิปปนันท์ นวลละออง (2557) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคาบสมุทรภาคใต้กับ
ประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับเมืองหลวงหรือ
ศูนย์กลางของศรีวิชัย ซึ่งหลักฐานของกรม
ศิลปากรแสดงให้เห็นว่าบริเวณอ่าวบ้านดอน
ศูนย์กลางของอิทธิพลอินเดียตั้งแต่ยุคพันพาน 
นอกจากนี้  ปี  พ.ศ. 1200-1300 ไชยาเป็น
ศูนย์กลางของศรีวิชัย   และต่อมาช่วงปลายยุค
ศรีวิชัยย้ายไปอยู่บริเวณพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
ซึ่งในอดีตนั้นราชวงศ์ไศเลนทร์อยู่ตอนเหนือของ
มาลายูเรียกว่า “ชวกะ” ต่อจากนั้นไปพิชิต “รัฐ

ศรีวิชัย” ในสุมาตรา และราชวงศ์ไศเลนทร์ชอบ
ความหมายของชื่อนี้ เพราะแปลว่า  “ผู้ชนะ” ซึ่ง
เป็ นความหมายที่ ดี  จึ งน าชื่ อนี้ ม า เป็นชื่ อ
อาณาจักรเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม ยุคร่วมสมัย
สยาม-ไทยนั้นยุคสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ 19 
มีหลั ง ฐานยืนยันว่ า ไชยาถู กปกครอง โดย
นครศรีธรรมราช (ตามพรลิงค์) ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ก่อนที่สุโขทัยจะปกครองโดยส่วนใหญ่ใน
แหลมมลายูราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 โดยกรม
ศิลปากร (2501, น. 101) กล่าวว่าพระเจ้าโรจน์
แห่งสุโขทัยไปภาคใต้โดยทางทะเล พระองค์
ต้องการพระสิงหล พระเจ้าศรีธรรมนครแห่ง
นครศรีธรรมราชจึงได้ถวายพระสิงหลจากลังกา
ให้พระเจ้าโรจน์ โดยพระองค์ทรงส่งจดหมายให้
พระเจ้าโรจน์มารับพระที่นครศรีธรรมราชใน 
พ.ศ. 1799 นั้นก็แสดงถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนครศรีธรรมราชและสุโขทัยในลักษณะ
เพื่อนบ้านและมิตรไม่ใช่ความสัมพันธ์ลักษณะ
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง นอกากนี้ นงคราญ 
ศรีชาย และวรวิทย์ หัศภาค (2543, น. 44-45) 
เสนอข้อสังเกตว่ามีบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
นครศรีธรรมราชสัมพันธ์ถึงการแบ่งดินแดนที่
บางสะพาน (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างท้าวอู่
ทองกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราชในสมัยอยุธยา 
พ.ศ.1893 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านครศรีธรรมราชไม่ได้
ถูกปกครองโดยอยุธยาในยุคแรกๆ หรือแม้แต่
สุโขทัย ท าให้สามารถสรุปได้เช่นกันว่าไชยาและ
พื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอนก็ไม่ได้ถูกปกครองโดย
สุโขทัยและอยุธยาในยุคแรกๆ 
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 ศรีวิชัยมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งอย่างมาก ที่นี้มีความเชื่อ
และศาสนาที่หลากหลายจากวัฒนธรรมอินเดีย 
เช่น ศาสนาพุทธ (มหายาน) ฮินดู (นิกายไวษณพ
และไศวะ) นอกจากนั้นพระราชาและประชาชน
ของศรีวิชัยนับถือปฏิบัติตามอย่างพุทธมหายาน
เป็นหลัก  ซึ่ง Hall (1968, p. 78) กล่าวว่ามี
หลักฐานสนันสนุนว่าศรีวิชัยได้สูญเสียอ านาจ
หลัง พ.ศ. 1773 จากการที่พระเจ้าธรรมราชา
จันทรภานุแห่งตามพรลิงค์ผู้รับใช้ศรีวิชัยได้โจมตี
เกาะลังกา 2 ครั้งและได้เสียชีวิตจากการปะทะ
ครั้งที่ 2 หลังจากนั้นตามพรลิงค์ก็มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับสุโขทัยเนื่องจากไม่พอใจศรีวิชัย 

ภาคใต้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มี
ความส าคัญและมีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ ไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangible Cultural Heritage) อาทิเช่น ความ
เชื่อทางพุทธศาสนามหายาน วัฒนธรรมชาวน้ า 
ประเพณีการผ้าขึ้นธาตุ และมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ จั บ ต้ อ ง ไ ด้  ( Tangible Cultural Heritage) 
อาทิ เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา โบราณวัตถุ
ส าริด เครื่องถม และผ้าทอ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่
มีลักษณะโดดเด่น สามารถเป็นตัวแทนที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือ
ตัวแทนของความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอก
ที่จัดท าขึ้นด้วยการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของ
บรรพบุ รุ ษ  อย่ า ง ไ รก็ ตามทั้ งภ าครั ฐและ
ภาคเอกชนและคนในพื้นที่ต่างก็เห็นความส าคัญ

ในการวางแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนา
สินค้าและการบริการอย่างมี อัตลักษณ์เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมตามแนวเส้นทางวัฒนธรรมศรีวิชัย (ไศ
เลนทรวงศ์) เช่น การเชื่อมโยงประเทศไทย 
กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซียโดยมุ่งเน้นการสรา้ง
ความสมดุล ทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่สู่การพัฒนาองค์รวมในภายภาคหน้าโดย
การเผยแพร่มรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสมดุล 

อย่างไรตาม เมื่อกล่าวถึง  8 วิถีทาง
วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางประวัติศาสตร์
วั ฒน ธ ร รมศรี วิ ชั ย  อั น สมคว รแก่ ก า รสื่ อ
ความหมายและเผยแพร่มีดังต่อไปนี้ 
 
กำรรับรู้และกำรตีควำมหมำยวิถีวัฒนธรรม 

โดยสรุปวิถีชีวิตด้านต่างๆ นั้นแบ่งได้
เป็นมรดกที่จับต้อง อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย ศิลปะ
ท้องถิ่น อาชีพ การแต่งกาย และอาหาร และที่
จับต้องไม่ ได้  อาทิ เช่น อาทิ เช่น  ที่อยู่อาศัย 
ประเพณี ภาษา ศิลปะท้องถิ่น ความเชื่อ อาชีพ 
การแต่งกาย และอาหาร ดังตัวอย่าง 
 1. อาหาร 
 อาหารปักษ์ ใต้  นั้นมี “เครื่อง เทศ” 
ส่วนประกอบส าคัญ และนี่คือเอกลักษณ์ของ
อาหารปักษ์ใต้และอาหารชาวศรีวิชัยอย่าง
แท้จริงที่จะต้องมีการปรุงด้วยเครื่องเทศและ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

สมุนไพรนานาชนิดและมีมาอย่างช้านานแล้ว 
เนื่องจากดินแดนภาคใต้ของไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน
ชื้น ซึ่งมีฝนตกทั้งปีจึงมีความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนานาชนิด และ
เครื่องเทศนานาพันธุ์อันเป็นสินค้าที่ท าชื่อเสียง
ให้ทั่วโลกได้รู้จักดินแดนแห่งนี้ในนาม “เส้นทาง
เครื่องเทศสายส าคัญของโลก” ซึ่ง สิปปนันท์ 
นวลละออง (2555) กล่าวว่า ภาคใต้ของไทยมี
การติดต่อกับนานาชาติมาอย่างยาวนาน จาก
การที่ในอดีตนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า
ข้ามทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศรีวิชัยแล้ว 
ภาคใต้ของไทยยังมีความหลากหลายของอาหาร
อ่ืนๆ อาทิเช่น ความหลากหลายของสัตว์น้ า 
โดยเฉพาะอาหารทะเลมีรสชาติสดหวานกลม
กล่อมและของป่าที่มีคุณภาพเช่นน้ าผึ้ง รังนก 
และของป่า อ่ืนๆอย่างไรก็ตามมีค ากล่าวถึง
อาหารปักษ์ใต้ว่า “อาหารปักษ์ใต้มีคุณค่าและ
คุณสมบัติของยาบ ารุงรักษาร่างกาย และป้องกัน
การเจ็บป่วยได้” เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ภาคใต้อันมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
จะท าให้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไข้หวัดหรือภูมิแพ้
ได้ง่าย ดังนั้นอาหารปักษ์ใต้จะมีการปรุงด้วย

สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาและมีรสชาติที่
เข้มข้นจึงสามารถช่วยป้องกัน บรรเทา และ
รักษาโรคได้ด้วยนั้นเอง  

ชื่อเรียก “แกงเหลือง” อาจเนื่องมาจาก
สีสันของแกงปักษ์ใต้ที่ใส่ขมิ้นเยอะจนมีสีเหลือง
เด่นชัดนั้นเอง อาหารปักษ์ใต้มักมีรสเผ็ดร้อน
นิยมทานร่วมกับเครื่องเคียงเรียกว่า “ผักเหนาะ” 
ซึ่งเป็นผักนานาชนิดเพื่อลดความร้อนแรงของ
อาหารปักษ์ใต้ที่ต้องใส่เครื่องเทศให้ครบเครื่อง
เข้มข้นจากเครื่องแกง ไม่ใช้จากพริกเป็นส าคัญ 
ดังนั้นจึงเรียกว่า “เครื่องแกง” ซึ่งรสชาติเข้มข้น
นี้จาก (ข่า ส าหรับแกงบางชนิด) ขมิ้น พริกไท 
หอมแดง กระเทียม และน ามาโขลกต าร่วมกับ
เกลือและกะปิชั้นดีของปักษ์ใต้เพื่อเพิ่มความ
เ ข้ ม ข้ น และคว ามกลมกล่ อม  แล้ ว ใ ส่ น้ า
มะขามเปียกแบบหวานอมเปรี้ยว และหากเป็น
แกงกะทิ ก็ ใ ส่ และตะ ไคร้ และ หั วกะทิ ที่ มี
คุณภาพสูงในพื้นที่ อย่างไรก็ตามคนไทยภาคใต้
จ ะ เ รี ย กแก งปั กษ์ ใ ต้ ว่ า  “ แก งส้ ม ”  อ า จ
เนื่องมาจากใส่น้ า “มะขามเปียก” ด้วยแต่ใน
ภาษาปักษ์ใต้ เรียกว่า “ส้มขามเปียก” และ
เรียกว่า “แกงส้ม” ต่างจากคนภาคอ่ืนที่เรียก
แกงใต้จะเรียกว่าแกงเหลืองตามลักษณะของสี
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    orn/__84.html วันที่ 26 มีนาคม 2555 ปรับปรุงใน สปิปนันท์ นวลละออง (2557)

นอกจากนี้ งานบุญวันสารทเดือนสบิ
เป็นประเพณีส าคัญของชาวปักษ์ใต้อันแสดง
ถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อ
บรรพบุรุษ โดยอาหารจะบรรจุ เสบียง
อาหารเช่น พืชผักพื้นถิ่น อาหารแห้ง และ
เครื่องปรุง นอกจากนี้ยังบรรจุเครื่องใช้
จ า เป็นในชีวิตประจ าวันไว้ในภาชนะที่
เรียกว่า “หมุรับ”ด้วย (นิยมในถัง กาละมัง 
ถัง ถาด)อย่างไรก็ตามขนมที่ใช้ในประเพณี 
(หมุรับ) มีอยู่ 5 อย่าง ได้แก่ (1) ขนมพอง 
เป็นสัญลักษณ์แทนเรือนแพที่บรรพบุรุษใช้

ข้ าม ห้วงมหรรณพ (2 )  ขนมลา  เป็น
สัญลักษณ์แทนแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม (3) 
ขนมบ้ า  เป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้ า 
การละเล่นที่เป็นที่นิยมในช่วงวันสงกรานต์ 
(4) ขนมดีซ า เป็นสัญลักษณ์แทนเงิน (เบี้ย) 
ส าหรับใช้จ่าย และ(5) ขนมกง หรือ ขนมไข่
ปลา เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ 
อย่างไรก็ตาม จากค าบอกเล่าเรื่องราวใน
อดีตนั้นกล่าวว่า “ขนมลาลอยมัน” เป็น
ขนมหัวใจ (หมุรับ) ที่เพิ่มเติมเป็นอย่างที่ 6 
อันมีความหมายถึงสัญลักษณ์แทนฟูกหมอน
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 2. การแต่งกาย 
 

 
 

ภาพ: ตัวอย่างผ้ายกและเครื่องประดับ เช่น เครื่องประดับละครของตระกูล ณ นคร (ฟารุต สมัครไทย) 
และผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ 2 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) คือ เจ้า
เมืองผู้ส่งเสริมการทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช  
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (2552) 

 
 3. ที่อยู่อาศัยและสถาปัตยกรรม 

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่
ส าคัญ เช่น เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุ
ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  แ ล ะ เ จ ดี ย์ วั ด พ ร ะ ม ห า ธ าตุ
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  รวมถึง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบ้านลอยน้ าและบ้านศรียา
ภัย 

**เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี เป็นเจดีย์ศิลปะศรีวิชัยยุคศรีวิชัยองค์เดียว
ในประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์  และเป็น
หลักฐานส าคัญที่แสดงความเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรศรีวิชัยบนคาบสมุทรภาคใต้ของไทย 
ส่วน**เจดีย์วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนามีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองค าแท้ 
จากความเชื่อเล่าสืบตอบกันมาว่าองค์พระธาตุ

ประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมาย
จรดปลายเจดีย์ ซึ่งสิ่งของมีค่า เหล่านี้พุทธศสานิ
กชนน ามาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน จากค าขวัญประจ า
จังหวัดเมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า ชื่น
ฉ่ าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ 
มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู ข้อความว่า พระ
ธาตุทองค า จึงหมายถึง ยอดเจดีย์ทองของพระ
บรมธาตุนั่นเอง ในอดีตพบความมหัศจรรย์อย่าง
หนึ่งของ องค์พระบรมธาตุ คือ องค์พระธาตุจะ
ไม่มี เงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่อง
กระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มี ใครหาค าตอบ ได้ว่า
เป็นเพราะอะไร จากความมหัศจรรย์นี้  การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้เจดีย์นี้เป็น 1 ใน 
unseen Thailand ของเมืองไทย
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ภาพ:  เจดีย์วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (ซ้าย) 

และ เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (ขวา) 
ที่มา: สิปปนันท์ นวลละออง (2557) 
  

ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท า ง
สถาปัตยกรรมของบ้านศรียาภัยในตลาด
โบราณที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  
 บ้านศรียาภัยอยู่ที่ตลาดบ้านพุมเรียง
ซึ่งเป็นตลาดโบราณที่ยังมีชีวิตชีวาอยู่กระทั่ง
ปัจจุบัน บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของเจ้าเมืองและ
ได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากคน
หลายๆรุ่ น  ภู มิ ทั ศน์ วัฒนธรรมบริ เ วณนี้ มี
ความส าคัญในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สังคม 

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของไชยาและศรี
วิชัยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการเรียนรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ แนวความคิดในการ
ออกแบบ และการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ
ของบ้านอย่างเหมาะสมตามลักษณะรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้  เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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ภาพ:  ส่วนต่างๆของบ้านศรียาภัยตามลักษณะสถาปัตยกรรมภาคใต้ ซึ่งผสมกลมกลืนกับหลากหลาย 
  วัฒนธรรมเนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางการค้าข้ามทวีป เช่น ไทย จีน มาลายู เป็นต้น  
ที่มา:  สิปปนันท์ นวลละออง (2549) 
 

 
ภาพ:  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลอยน้ า และ แม่น้ าพุมดวง  
ที่มา:  สิปปนันท์ นวลละออง พ.ศ. 2551  
 

จากภาพเป็นสภาพหลังจากน้ าหลากใน
เดือนเมษายน 2551ซึ่งเป็นภาพบ้านลอยน้ าของ 
นายขึม จันทร์ช่วง บ้านเลขที่63 ม.3 ต.ท่าขนอน 
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  ไม่ได้รับความ 
เสียหายจากภาวะน้ าหลากบริเวณแม่น้ าพุมดวง 
การรักษาไม้ไผ่โดยการตากแดด  ย่างไรก็ตามใน
อดีตจนกระทั่ งปั จจุบันน้ าท่ วมถึ งขอบบน
หน้าต่างชั้นสองของบ้าน  

ชุมชนบ้านลอยน้ าจึงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนโบราณใน จ.สุราษฎร์ธานี 
ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน โดยมีการขนส่ง

สิ น ค้ า นั บ จ า ก อ ดี ต ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ สมัยพนม ทวาราวดี ศรีวิชัย 
โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาจนกระทั่งรัตนโกสินทร์
ตอนต้นเคยเป็นท่าเก็บภาษีอากร จึงมีชื่อว่า “ท่า
ขนอน” มีอัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
แบบสะเทินน้ าสะเทินบกซึ่งสืบทอดภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษที่มีสัญชาตญาณแห่งชนชาวน้ า 
เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และ
แก้ปัญหาอย่างง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ (Simple 
is the Best) 
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 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 - ประเพณีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พระบรมธาตุเจดีย์ ที่มีการสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานอันสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อพระ
บรมธาตุอย่างเหนี่ยวแน่น โดยเฉพาะประเพณี
การแห่ผ้าห่มธาตุ ผ้าพระบฎ ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ .  2542 และ
นักวิชาการจิตรกรรมได้ให้ความหมายผ้าพระบฎ
ว่าคือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธ
ประวัติแขวนไว้บูชาแทนรูปปฏิมากรรม ซึ่งมี
ต านานมาจากประเทศอินเดียว่าพระเจ้าอชาต
ศัตรูทูลขอพระพุทธฉายจากพระพุทธเจ้าโปรด
ประทานพระพุทธฉาย โดยทรงประทับบนผืนผ้า
และระบายสีต่างๆ ภาพที่นิยมคือภาพ  

“กาลจักร” หรือ Wheel of Life หรือ ปฏิจจสมุทป
บาท ซึ่งแสดงออกถึงธรรมที่พระพุทธองค์สั่งสอน 
(บัญชา พงษ์พานิช กล่าวในวิมล ด าศรี (2557)) 
การผลิตผ้าพระบฎนั้นมีต้นทุนต่ าและพกพาได้
ง่าย (ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ กล่าวใน วิมล ด าศรี 
(2557)ความมุ่งหมายในการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดย
น าผ้าพระบฎไปถวายวัดเป็นพุทธบูชา และยังใช้
ประดับตกแต่งศาสนสถาน และประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาด้วย โดยนิยมเผยแพร่
ในสุวรรณภูมิไปถึงทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ส่วน
คนไทยภาคเหนือนิยมจะเรียกผ้าทอถวายต่างไป
ว่า “ตุง” 
 
 

       

        

ภาพ: ผ้าพระบฎและการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ที่มา: ผ้าพระบฎและการแห่ผ้าขึ้นธาตุ: วิมล ด าศรี (2557) 
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 - ง านบุญวั นสา รท เดื อนสิ บ เป็ น
ประเพณีส าคัญของชาวปักษ์ใต้อันแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ 
เพื่อให้ลูกหลานได้ร าลึกคุณความดีของบรรพ
บุรุษ และท าบุญให้ท่านเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
วันรวมญาติอีกด้วย โดยจะบรรจุเสบียงอาหาร
เช่น พืชผักพื้นถิ่น อาหารแห้ง และเครื่องปรุง 
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง บ ร ร จุ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ จ า เ ป็ น ใ น
ชีวิตประจ าวันไว้ในภาชนะที่เรียกว่า “หมุรับ” 
(นิยมในถัง กาละมัง ถัง ถาด) ด้วยโดยจะมีการ
จัดงานสาดเดือนสิบนัน้สามารถแบ่งดา้นพิธีกรรม
ออกเป็น 2 จุดใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

 (1) จุดที่มีการสวดมนต์ฟังธรรมเพื่อ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
ภายในวัด  
 (2) จุดที่มีการจัดให้มี “ลานชิงเปรต” 
เพื่อท าบุญแก่บรรพบุรุษผู้ที่ท าบุญน้อยและมี
บาปมีกรรมท าให้ไม่สามารถเข้าไปรับบุญที่อุทิศ
ให้ภายในพิธีสงฆ์ได้ จึงต้องรอรับส่วนบุญอยู่
ภายนอกบริ เวณลานวัด  ซึ่ งหลั งจากเสร็จ
พิธีกรรมในการอุทิศส่วนบุญที่ลานเปรตเสร็จไป
แล้ว คนยากไร้และเด็กๆ ก็จะแย้งของที่วางไว้
เพื่อท าบุญบริจาคทานและเพื่อความสนุกสนาน
ด้วย  
 

 

ภาพ:  ลานชิงเปรตและพิธีชิงเปรต (ซ้ายและตรงกลาง)  และการสวดมนต์ฟังธรรม (ขวา)  
ที่มา: สิปปนันท์ นวลละออง (2557) 
 
 - การชักพระหรือการแห่พระนั้นเป็น
การเลียนแบบหรือการแข่งขันกับการน าเทวรูปอ
อกแห่ของฝ่ายพราหมณ์นั้นเอง โดยพุทธบริษัท
ได้จัดการตกแต่งเรือพระให้เข้ากันกับข้อความใน
พระคัมภีร์  เช่น เรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จจาก
ดาวดึงส์เพื่อเยี่ยมและเทศน์แก่พระมารดา พิธีนี้
มีตั้งแต่สมัยศรีวิชัยมากกว่า 1,200 ปีมาแล้ว การ

แห่เรือพระบกนั้นน่าจะมีมานานก่อนการแห่พระ
ทางน้ า เพราะจากการบันทึกในจดหมายเหตุของ
พระอ้ีจิงบอกว่าในอดีตได้เดินทางมาท่องเที่ยว
พบแต่การแห่พระทางบก โดยไม่ได่ระบุถึงการ
แห่พระทางน้ าแต่อย่างในขบวนงานชักพระ หาก
วัดใดอยู่ใกล้น้ าก็มาทางน้ า วัดใดสะดวกทางบกก็
มาทางบกซึ่งผู้ที่มาร่วมงานก็จะเข้ามาเข้าช่วยกัน
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ลากเรือพระ ถือเป็นความสนุกสนานและได้บุญที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอีกด้วย งานชักพระจะมีใน
ช่วงเวลาเดียวกับประเพณีสารทเดือนสิบ และ
มักจะมีการร้องเพลงโต้คารมและมีขบวนร่ายร า
ตลอดขบวนการแห่เรือพระ ซึ่งบรรดาลูกหลาน
ชาวใต้นิยมกลับมาเยี่ยมบ้าน กลับมาหาญาติ
ผู้ใหญ่และพี่ๆ น้องๆ กันในช่วงนี้มากกว่าช่วง
สงกรานต์เสียอีก 
 - การร ามโนราห์ เป็นการแสดงร่ายร า
พื้นถิ่นของภาคใต้และเป็นที่นิยมกันมากนับจาก
อดีตตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจนกระทั่งปัจจุบัน ถือว่ามี
ความส าคัญมากส าหรับชาวปักษ์ใต้อันแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ ความรู้สึกนึกคิดของชาวปักษ์ใต้ใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม โดย
เรื่องราวที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ เรื่อง 
“นวลส าลี” โดยมโนราห์เป็นเจ้าหญิงที่มีลักษณะ
คล้ายนกเนื่องจากมีปีก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
และเครื่องดนตรีที่ใช้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมอินเดีย เช่น ปี่ ขลุ่ย และกลองโดย
ผู้ที่จะแสดงการร้องและร่ายร ามโนราห์จะต้องมี
ทักษะสูงทั้งในการร้องกลอนสด และต้องมีท่าร า
ที่อ่อนช้อย การร ามโนราห์ของศรีวิชัยนั้นจะมีทั้ง
พระเอกนางเอกและตัวประกอบ และการเต้นนัน้ 
มีลักษณะเป็นนาฏศิลป์ประเภทมหรสพ ปัจจุบัน
ยังมีเครื่องทรงมโนราห์โดยแท้ที่ยังมีเหลืออยู่ให้
เห็นนั้น พบว่าอยู่ที่ ต.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

ภาพ: เครื่องทรงมโนราห์ 
ที่มา: โดย เมธาวี นวลละออง (2556) ปรับปรุงโดยสิปปนันท์ นวลละออง (2557)  
 

 - หนังตะลุง เป็นการแสดงพื้นถิ่นของ
ภาคใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนับจากอดีต
จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหนัง

ใหญ่ของภาคกลางด้วย ตัวละครแสดงออกมี
ลักษณะรูปแบบของพราหมณ์ ฤๅษี พระศิวะ 
และพระนารายณ์ เป็นต้น จุดเริ่มต้นน่าจะได้รับ
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การเผยแพร่โดยตรงจากพราหมณ์อินเดียที่เข้า
มาในดินแดนภาคใต้ตั้ งแต่ยุ คก่อนศรีวิชัย 
เรื่องราวมักจะเกี่ยวข้องกับพระเอกซึ่ง เป็น
เจ้าชายที่ต้องเดินทางออกไปศึกษาเล่าเรียนกับ
พระฤๅษีในป่า ต่อมาได้ไปเจอนางเอกซึ่งเป็นเจ้า
หญิง ระหว่างนั้นก็ได้มีการผจญภัยต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย นอกจากนี้ยังมีตัวละครในกลุ่มเพื่อน
ของพระเอก ที่มีเรื่องราวความสนุกสนาน ซึ่ง 
“นายหนังตะลุง” เป็นผู้เล่นหนังตะลุงเพียงคน
เดียว ร่วมกับวงดนตรี 1 วง และนายหนังตะลุง
จึงต้องมีความสามารถมาก เพราะจะมีการผูก
เรื่องราวโดยการน าเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน
เช่นเรื่องการบ้านการเมืองมาวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และบอกเล่ากันในโดยน ามาผนวกกับเรื่องราวใน
ท้องเรื่อง แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบกับหลักธรรม
ให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับทั้งความสนุกสนานและหลักคิด
ไปพร้อมๆกัน 
 จุดก าเนิดของ “หนังตะลุง” ว่ามา
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรง
ขยายอ านาจและอาณาจักรมายังตะวันออกกลาง
และเอเชีย ขณะที่พระองค์มาถึงอินเดียนั้นเอง 
พราหมณ์ได้น าหนังตะลุง (การเล่นเงา) เพื่อแสดง
ความเคารพพระเจ้าและวีระบุรุษ (ชื่อ ชนานาต
กา) การเล่นเงาก็กระจายเผยแพร่ทั่วเอเชีย เช่น 
ไทย ชวาในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร และพม่า 

 

 

ภาพ:  ตัวอย่างตัวหนังตะลุงรอบอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฏร์ธานี 
ที่มา:  สิปปนันท์ นวลละออง (2557) วันที่ 26 มีนาคม 2555 ปรับปรงุโดย สปิปนันท์ นวลละออง  
  (2555) จาก http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://toeynaja.files.  
  wordpress.com/2012/02/e0b980e0b895e0b989e0b8a266.jpg&imgrefurl 
 

 -พระแก้วมรกต มีต านานการเดินทาง
ที่เกี่ยวข้องประเพณีการเดินทางเยี่ยมลูกหลาน
ของราชวงศ์ไศเลนทรวงศ์ซึ่งเป็นบรรพบุรุพของ

คนภาคใต้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ จากต านานพระ
แ ก้ ว ม ร ก ต พ บ ว่ า มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชาวใต้นั้นคอื

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_3.jpg
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การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องหรือแสดง
ความผูกพันธ์ระหว่างเครือญาติในหมู่คนภาคใต้
จนถึงปัจจุบันนี้ โดยต านานการเดินทางของพระ
แ ก้ ว ม ร ก ต จ า ก เ รื่ อ ง เ ล่ า สื บ ต่ อ กั น ม า ใ น
ประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ ในระหว่าง พ.ศ. 1270-
1330 โดยกล่าวไว้ว่า ช่วงเวลา พ.ศ. 1260-1270 
ขณะที่พระวิษณุกรรมเทพทรงยังเป็นพระราช
โอรส ทรงไปหาแก้ว (แก้วมรกต) กับพระอินทร์
ซึ่งเป็นพระราชบิดาจนได้เป็นตาปะขาว และได้
น าแก้วมรกตนี้ไปถวายพระนาคเสน เพื่อมาแกะ
เป็นพระพุทธรูปเพื่อท าหน้าที่ประกาศนิพพาน
ธรรมให้คนเข้าถึงนิพพานธรรมอย่างน้อย 5,000 
ปี และเมื่อพระอินทร์สวรรคต พ.ศ. 1270 พระ
วิษณุกรรมครองราชย์แทน ทรงท าให้กรุงศรีโพธิ์ 
(ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรุงศรีวิชัย) เจริญรุ่งเรือง จน
เป็นประมุขแห่งไศเลนทร์ทั้งหมดทั้งมวล ต่อมา
ได้มีวัฒนธรรมการเดินทางเยี่ยมลูกหลานไศ
เลนทร์ของพระแก้วมรกต ตามล าดับเวลาจาก

อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยเริ่มต้นที่ไชยา สุ
ราษฎร์ธานี (“กรุงศรีโพธิ์” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
“กรุงศรีวิชัย”) นครศรีธรรมราช (กัมโพช)
อิ นทปั ตนครวั ด ( กั มพู ช า )อ โ ยธยา
ก า แ พ ง เ พ ช รล ะ โ ว้ ก า แ พ ง เ พ ช ร
เชียงรายล าปางเชียงใหม่หลวง
พ ร ะ บ า ง ( ล า ว )เ วี ย ง จั น ท น์ ( ล า ว ) 
กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน) ส าหรับต านาน
และความเชื่อเกี่ยวกับการเดินทางของพระแก้ว
มรกต จากเส้นทางนี้  จะพบว่า ไม่ เพียงแต่
เกี่ยวข้องกับเส้นทางในวิถีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมภาคใต้ เท่ านั้น  แต่ยั ง เ ห็นความ
เชื่อมโยงหรือเก่ียวข้องทางวัฒนธรรมของผู้คนใน
ดินแดนส่วนต่างๆ ของผู้คนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย กัมพูชา และ
ลาว อีกด้วย

 

 
ภาพ: พระแก้วมรกต (Emeral Buddha Image) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก facebook ของคุณนัท จุล โดย สิปปนันท์ นวลละออง (2557)  
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 5. ภาษา 
 นับตั้งแต่โบราณกาลคนใต้ใช้ภาษา

ปักษ์ใต้เป็นภาษาพูดที่คนจีนเรียกว่าภาษาคุน
หลุน (ขุนหลวง) ส่วนภาษาเขียนใช้อักษรอินเดีย 
เช่น อักษรบาลีและสันสกฤต รวมถึงอักษรขอม
และอักษรมอญ โบราณซึ่งมีการพบหลักฐานศิลา
จารึกและบันทึกต่างๆ เช่น จารึกศรีวิชัย ได้แก่ 
ศิลาจารึกหลักที่  23 และหลักที่  24 ซึ่งพบที่
บริ เวณรอบอ่าวบ้านดอน จ.สุ ราษฎร์ธานี         
และนครศรีธรรมราช 
 งานวรรณกรรมและงานวรรณคดีนั้น
มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เป็นได้ทั้งงานที่
ให้ทั้งความรู้ คติธรรม และความบันเทิง ได้แก่ 
วรรณคดีประเภทนิทานพื้นบ้านหรือเกี่ยวกับ
ราชวงศ์ วรรณคดีที่เป็นเรื่องจริงหรือมีเค้าเรื่อง
จริง วรรณคดีเกี่ยวกับพิธีกรรม วรรณคดีเก่ียวกับ
ศาสนา วรรณคดีเกี่ยวกับค าสอน และวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า
ภาษาที่ใช้กันในยุคศรีวิชัยนั้นโดยมากหากเป็น
ภาษาพูดจะเป็นภาษาไทย ซึ่งพระอ้ีจิง เรียก
ภาษาพูดนี่ว่า “ภาษาคุนหลุน” (ขุนหลวง มา
จากชื่อต าแหน่งของผู้น า) แต่ตัวอักษรนั้นมักจะ
ใช้ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีและภาษาขอม 
(อาจเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีการประดิษฐ์อักษร
ในภาษาไทย จึงใช้ภาษาสันสกฤตจากอิทธิพล
ของอินเดียและพุทธศาสนา) ท่านพุทธทาสกล่าว
ว่า คนอินเดียที่มาเป็นครูสอนผู้คนในดินแดน
สยามนี้มีมากว่า 2,000 ปีมาแล้ว ท าให้ภาษาเดิม
ของสยามถดถอยไป แต่มีการน าค าอินเดียมาใช้

เพิ่มข้ึน จนภาษาไทยมีรากฐานเป็นบาลีสันสกฤต
มากข้ึน เช่น ค าว่า อาหาร อากาศ อาทิตย์ ไชยา 
จันทรา เทวดา ปักษา พุทธเจ้า สังสารวัฏ ศิลา 
สิงห์ และหงษ์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังพบวรรณกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับศรี
วิ ชั ย ไม่ ว่ าจะเป็นการบันทึกในพงศาวดาร 
จดหมายเหตุ ศิลาจารึก ต านาน และนิทาน ของ
จีน  อาหรับ  อินโดนี เซี ย  อิน เดีย  ศรีลั งกา 
มาเลเซีย และไทย เป็นต้น 
 6. อาชีพ 
 เกษตรกรรมและการประมง เป็น
อาชีพหลักของคนปักษ์ใต้นับจากอดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบัน โดยมีการน าเอาความรู้ เกี่ยวกับคน 
ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ มาผสมผสาน
กับประสบการณ์และความช านาญที่มีมาท าให้
เกิดความกลมกลืน ตัวอย่างเช่น การไหว้แม่
ย่านางเรือ และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับ
การท านา  
 มีหลักฐานและร่องรอยของการ
เดินทางติดต่อ เพื่ อท าการค้ าและเกิดการ
แลกเปลี่ยนสินค้าตลอดเส้นทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคศรีวิชัย 
บริเวณรอบอ่าวบ้านดอนพบว่าคนศรีวิชัยและคน
ใต้มีความช านาญด้านการประมงนับจากอดีต
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ยังมีความช านาญ
ในการท าลูกปัดและการค้าขายในฐานะพ่อค้าคน
กลางด้วย เช่นตัวอย่างการพบควนลูกปัด ที่
กระบี่ เขาศรีวิชัย หรือแหลมโพธิ์ที่สุราษฎร์ธานี
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ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลูกปัดขนาดใหญ่มากและมีการ
ท าการค้าขายลูกปัดหลากหลายชนิดและมาจาก
หลากหลายที่มาทั่งจากที่ผลิตในท้องถิ่นเองและ
มาจากต่างชุมชนต่างดินแดนที่ไกลออกไปข้าม
ประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคน
ท้องถิ่นและคนต่างประเทศ และที่นี่ยังมีสินค้า
เครื่องเทศและของป่าเป็นสินค้าหลัก อาทิเช่น 
เครื่องเทศ ยาสมุนไพร งาช้าง รังนก และเขาสัตว์ 
เป็นต้น  ซึ่ งปัจจุบันก็ยังมีการค้าขายกันอยู่  

นอกจากนี้พื้นที่รอบอ่าวบ้านดอนยังมีพื้นที่
เหมาะสมในการท านาเพื่อเลี้ยงทั้งคนในพื้นที่
และนักเดินทางจ านวนมากด้วย จะเห็นได้ว่า
ตลอดเส้นทางข้ามทวีปจากตะกั่วป่า-อ่าวบ้าน
ดอน จะพบเห็นคนท้องท าการร่อนแร่เป็นระยะๆ
ที่แม่น้ าใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีการเลี้ยงช้าง
ของคนท้องถิ่นที่บริเวณท่าเรือเกาะคอเขา และ
พบเรือประมงตลอดเส้นทางจนถึงอ่าวบ้านดอน

      
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ:  การประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นภาคใต้ 
ที่มา:  http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/  
  others/wilaiporn/84.html 
 
 อย่างไรก็ตามนับจากอดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบันการท านาในภาคใต้ไม่ได้ท าเพื่อขายเป็น
สินค้าอย่างเดียวแต่ท านาเพื่อรับประทานใน
ครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้นจะค านึงถึงสุขภาพ
ค่อนข้างมาก จึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่และ
ไม่นิยมใช้สารเคมีในนาข้าว แต่การท านาใน
ภาคใต้ยังขาดความรู้เทคนิคสมัยใหม่ อุปกรณ์ที่

ใช้ในการท านาได้แก่ ไถ คราด แอก แกะ เคียว 
ครูด ครกสี ครกสากต าข้าว แสกหาบข้าว กระด้ง
ฝัด ข้าว กระด้งมอญ สอบจูดใช้ส าหรับนั่งใส่
ข้าวเปลือก นอกจากนี้คนใต้นิยมเก็บข้าวทีละ
รวง ได้แก่ หล้อ (เกราะ) แขวนคอวัวควาย 
เสียงหล้อดังเป็นเป็นการแสดงต าแหน่งที่อยู่  
นอกจากนี้คนใต้ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพการ
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ประมงทางทะเลด้วยอุปกรณ์ท้องถิ่นที่มีแต่อดีต 
เช่น สวิง ไซ ไม้พาย และจะออกหาปลาโดยใช้
ฉมวกแทงปลา ส่วนบริเวณป่าชายเลนจะใช้แร้ว
ดักปลาและจับกุ้งด้วยฉมวก ซึ่งการท าการ
ประมงด้วยอุปกรณ์ท้องถิ่นมีมาตั้งแต่อดีต เช่น 
ไซ ส้อน ยอ โหม่ ไปจับกุ้ง ส่วนแห เบ็ดราว ตะ
ข้อง สุ่ม เจ้ย ใช้จับปลาที่แม่น้ า ล าคลอง 
 จากการศึกษาและการส ารวจของ ดร.
ควอริตช์ เวลส์ เกี่ยวกับการท ากสิกรรมในสมัย
ศรีวิชัยนั้น โดยรอบอ่าวบ้านดอนมีความส าคัญ
มาก เพราะนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของศรี
วิชัยแล้วยังเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะส าหรับท ากสิกรรมมาก เช่น การท านา 
และท าการประมง นั้นอาจเป็นสาเหตุให้คนที่นี้
นิยมรับประทานสัตว์น้ า 
 7. ความเชื่อ 

 ความเชื่อและวัฒนธรรมของคนใต้

ประกอบด้วยพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา การ

ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมรอบตัว และ

การศึกษา 

 (1) คนใต้ได้รับอิทธิพลพราหมณ์และ

พุทธศาสนามาจากอินเดีย และรับอิทธิพล

อิสลามมาจากตะวันออกกลาง โดยความเชื่อและ

ความศรัทธาทางศาสนานี้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและ

น ามาสู่ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ หลัก

จริยธรรม แนวทางของท้องถิ่ น หรือแม้แต่

กฎเกณฑ์บรรทัดฐานต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และ

ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ  

 (2) คนทางใต้นี้มักประกอบอาชีพใน

รูปแบบเกษตรกรรมและการประมง ประชาชน

รู้จักการน าเอาความรู้เกี่ยวกับคน ธรรมชาติ และ

สิ่งเหนือธรรมชาติ มาผสมผสานกับประสบการณ์

และความช านาญที่มีมาท าให้เกิดความกลมกลืน 

ตั ว อย่ า ง เช่ น  กา ร ไหว้ แม่ ย่ า น า ง เ รื อของ

ชาวประมง และขนบธรรมเนียมประเพณี

เกี่ยวกับการท านา เช่น การท าขวัญข้าว การท า

ขวัญควาย การแรกนาขวัญ และประเพณี

เก่ียวกับเทพยาดา และเทวดาอารักษ์ 

 (3) ความเชื่อและวัฒนธรรมของคน

ปักษ์ใต้นั้นจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสงบ

สุข โดยพยายามผสมกลมกลืนระหว่างกิจกรรม

ของคนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว โดยน ามา

ประยุกต์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับ

ธรรมชาติทางภูมิศาสตร์หรือสภาพภูมิอากาศ 

เป็นต้น 

(4) การศึกษาและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

จากผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือจากบรรพบุรุษเป็น

สิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆที่มีตั้งแต่อดีต

จ น ก ร ะ ทั่ ง ปั จ จุ บั น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อย่ า ง ยิ่ ง 

“หลักธรรมในพุทธศาสนา” จัดเป็นหลักส าคัญที่
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น ามาซึ่งปรัชญาในการด าเนินชีวิตตามวิถีของคน

ใต้นั่นเอง 

 - เพลงกล่อมเด็ก เป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานับ

จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันอันแสดงถึงแนวคิด 

ความ เชื่ อ  โ ดยนั ยแ ห่ งผลงานศิ ลปะและ

วรรณกรรมที่มีความโดดเด่นได้แก่ การเชื่อว่า

พระธาตุเจดีย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาบูชา

และบ ารุงรักษา ซึ่งมีผลก่อให้เกิดมุชปาฐะและ

วรรณกรรม บทกวี บทกล่อมเด็กมากมายที่มี

ความเกี่ยวเนื่องมาจากการท าบุญพระธาตุเจดีย์

หรือการท าบุญเพื่อสร้างหรือเพื่อบูรณะ น ามาสู่

การเกิดประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ อันส่งผล

อิทธิพลต่อไปยังที่อ่ืนๆ เช่น เจดีย์พระบรมธาตุ 

จ.ชัยนาท และยังก่อให้เกิดประเพณีท าบุญเดือน

สิบ มีการท าขนมท้องถิ่นที่มีทั้งความสวยงาม

และแสดงออกถึงฝีมือทางศิลปะ นอกจากนี้

ประเพณีเดือนสิบยังก่อให้เกิดการอนุ รักษ์

การละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น หนังตะลุง มโนราห์ 

เป็นต้น 

 - ความเชื่อเรื่องเปรต เป็นความเชื่อ

เรื่องบาปบุญคุณโทษซึ่งมาจากผลของกรรมว่า

ความชั่วเปรียบเสมือนยาพิษ   พระพุทธองค์สั่ง

สอนให้เราท าความดี ละจากความชั่ว และท า

จิตใจให้บริสุทธิ์ หากผู้ใดที่ท าความชั่วมากๆ ก็

อาจจะตกอยู่ในสภาพเปรต ดังนั้น คนปักษ์ใต้จึง

มีประเพณีและเทศกาลที่จะอุทิศส่วนบุญส่วน

กุศลให้กับผู้ที่ตกอยู่ในสภาพเปรต (บุคคลที่ท า

กรรมชั่ว กรรมหนัก จนไม่สามารถเข้าไปรับบญุที่

อุทิศให้ภายในพิธีสงฆ์ได้ จึงต้องรอรับส่วนบุญอยู่

ภายนอกบริเวณลานวัด) โดยจะจัดพิธีกรรมใน

การอุทิศส่วนบุญที่ลานเปรต หลังจากเสร็จ

พิธีกรรมเสร็จไปแล้ว คนยากไร้และเด็กๆ ก็จะ

แย้งของที่วางไว้เพื่อท าบุญบริจาคทานเรียกว่า 

“การชิงเปรต” ซึ่งข้อสังเกตและมุ่งหมายของ

การชิงเปรต ได้แก่ 

 (1) เพื่อน าของเหลือจากเปรตให้เด็กๆ 

ไปรับประทานจะได้สุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ 

 (2) เพื่อน าของเหลือจากเปรตของ

เหลือจากเปรตไปหว่านในเรือกสวนไร่นา เพื่อให้

ผลผลิตงอกงามดี 

 (3) เพื่อน าของเหลือจากเปรตบางคน

น าไปรับประทานจริง แต่ส าหรับบางกลุ่มคนที่

ต่างศาสนาอาจจะมีจุดมุ่งหมายอย่างอื่น 

 (4) เพื่อให้เปรตตระหนักได้ว่าของที่

น ามาตั้งบูชาเปรตนั้นมีของหลายระดับ  

 (5) เด็กๆ ที่มาชิงเปรตนั้นนิยม “เงิน” 

ซึ่งเป็นหนึ่งในของที่ตั้งบูชาเปรต 
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 หมายเหตุ : ค าว่า “ชิงเปรต” นั้น

หมายความว่าชิงของที่เหลือจากเปรตกันเอง 

ไม่ได้หมายความว่าชิงของจากเปรต (ค าว่า “ชิง” 

ในภาษาปักษ์ใต้ หมายถึง “แย่ง”) และมีค ากล่าว

ไว้ว่า “ตอนมีชีวิตดูแลกาย พอตายไปก็ดูแล

วิญญาณ” 

 8. ศิลปะพื้นถิ่น 
  เครื่องถมนคร เป็นที่รู้จักกันมาอย่าง
ยาวนาน มีชื่ อ เสียงทั้ ง ในด้านคุณภาพและ
ลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนับเป็น
หนึ่งในศิลปาชีพชั้นสูงที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน 
และยังไม่เป็นที่สรุปที่มาว่าตั้งแต่ยุคใดสมัยใดกัน
แน่ นอกจากนี้ได้มีการพบเคร่ืองถมที่เก่าแก่ทีสุด
ในยุคโรมันจ านวน 2 ชิ้นอายุราวๆ 210 ปี ก่อน
พุทธกาลถึงราว พ.ศ.1019 เป็นภาพทหารโรมัน
และหีบเครื่องส าอางสตรี ซึ่งน่าจะรับมาจาก
โรมันโดยผ่านทางอินเดีย กรีก หรือเปอร์เซีย 
อย่างไรก็ตามได้มีการพบบันทึกหลักฐานของกรี
กว่าได้รับการถ่ายทอดศิลปะเครื่องถมนี่มาจาก
ทางฝั่งตะวันออกเช่นกัน 

       เมื่อค้นคว้าประวัติศาสตร์พบว่าใน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถนั้นเครื่องถมนับเป็น
หนึ่งในเครื่องราชูปโภคและมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงได้
ส่งคณะทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเฝ้าพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยมีการบรรจุสาสน์ในหีบถมตะ
ทองบนพานถมตะทองโดยฝีมือช่างถมจาก
นครศรี ธ รรมราชที่ ท รงรับสั่ ง ใ ห้ เจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชสรระหาเพื่อไปเข้าไปท าเครื่อง
ถมนี้ ณ กรุงอยุธยาในปี พ.ศ. 2199-2231 ซึ่งมี
การพบหลักฐานว่าเครื่องถมนครนั้นรับมาจาก
โ ป ร ตุ เ ก ส ที่ เ ข้ า ม า ท า ม า ห า กิ น ใ น เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2061 
 เ ค รื่ อ ง ถ ม มี ค ว า ม รุ่ ง เ รื อ ง ม า ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 3-5 เครื่อง
ราชูป โภคทั้ งหลายด้ วยท าจาก เครื่ อ ง ถม 
นอกจากนี้รัชกาลที่ 4 ทรงได้พระราชทานเครื่อง
ถมแก่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ซึ่ง
บัดนี้ก็ยังจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม และรัชกาลที่ 9 ก็ทรงได้พระราชทานเครื่อง
ถมแก่พระราชินีลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษอีกด้วย 
 

 
ภาพ:  เครื่องถม 
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (2552)
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 - สายสร้อยสามกษัตริย์ประกอบด้วย 
ทอง นาค และเงิน ถือเป็นหัตถศิลป์ที่ส าคัญของ
เมืองนครโดยเฉพาะแหล่งผลิตและแหล่งซื้อขาย
บริเวณถนนท่าช้าง และสนามหน้าเมืองนคร ซึ่ง
ชาวนครได้ดัดแปลงมาจากงานของช่างชาวไทร
บุ รี  โ ดย ได้ ผลิต เครื่ อ งประดับ เ งินออกมา
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สายสร้อยประดับ
พลอยประกอบชุดไทยพระราชนิยม สายสร้อย 
เข็มขัดถักจากเงิน ต่างหู แหวน ก าไล และ

สายสร้อย ในลวดลายต่างๆ เช่น ประดับลวดลาย
ด้วยเพชร ลูกประค า หรือรูปแบบตรานโม หัวใจ 
ตะกร้อ และลูกแก้ว เป็นต้น โดยมีเรื่องราว
บันทึกไว้ว่าเจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้ยกทัพ
ไปตีเมืองไทรบุรีได้กวาดต้านช่างทองช่างเงินมา  
  - เครื่องถ้วยในนครศรีธรรมราช นั้นมี
ความหลากหลายมากเนื่องจากมีการติดต่อ
ค้าขายกับผู้คนมากมายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

 

            
 
 
ภาพ:  เครื่องถ้วยในนครศรีธรรมราช 
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (2552) 
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กำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมสู่ เส้นทำง
ทำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอันจะน าไปสู่
การพัฒนาคาบสมุทรภาคใต้อย่างยั่งยืนในภาย
ภาคหน้า ตามอย่างค าจ ากัดวามของ “การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” (sustainable tourism) 
ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศ
แคนาดาได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยว 
แบบยั่งยืนว่า "การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน 
รักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การ
ท่องเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพื่ อตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และระบบนิเวศด้วย" โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ 
เป็นการท่องเที่ยวที่ด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัด
ความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึง
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร  ชุ ม ช น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ มีต่อขบวนการ
ท่องเที่ยว อีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต้อง
ชี้น าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่น
และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยการรักษา
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนา  

ในขณะนี้ทั้งภาครัฐของไทยได้เตรียม
ความพร้อมร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนสินค้าและการบริการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบครัน และ
รวมถึงการมีส่วนร่วมเอกชนและชุมชน อาทิเช่น 
ที่พัก การคมนาคมขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม 
Tour Operator Tour Agencies สินค้ าของที่
ระลึก และโครงสร้างอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กรณีศึกษาการพัฒนาบริเวณภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมเส้นทางตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน
สู่ เ ส้ นทางการท่ อ ง เที่ ย วทาง วัฒนธรรม 
( Cultural Route of Takuapa-Ban Don 
Bay Route) 
 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมสู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มีกระบวนการเร่ิมต้น ดังนี้ 
 1. ศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ ย วกับประวั ติศาสตร์ รวมถึ งคุณค่ าของ
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น 
ภู มิ ทั ศน์ วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  ขนบ                 
ธรรมเนียม และประเพณีส าคัญ เป็นต้น 
 2. ศึกษาระบบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
 3.  เตรียมความพร้อมด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง รวมถึง
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
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 4.  ส า ร ว จ แ ล ะ ท า เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายๆเส้นทาง 
 5. ทดสอบท่องเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายๆ เส้นทางที่จัดไว้ 
 6. วิเคราะห์และสรุปผล 
 7. น าเสนอในการจัดประชุมและการ
สัมมนากับบุคคลและองค์กรรวมถึงภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่สู่ภายนอกเพื่อสรุปและน า
ข้อแนะน ามาปรับปรุงต่อไป 
 8. ท าแผนการพัฒนาบริเวณภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเส้นทางตะกั่วป่า -อ่าวบ้านดอนสู่
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 9. น าเสนอสู่สาธารณะอีกคร้ังเพื่อการ
น าไปประยุกต์ใช้จริง 
 
บทสรุป 

 มรดกที่ซ้อนอยู่ในภูมิวัฒนธรรมของ
ศรีวิชัยนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นมรดกที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วิถีการด าเนิน
ชีวิตอย่างคนศรีวิชัยได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่
อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา (เช่น การสื่อสาร 
นิทาน บทประพันธ์ เป็นต้น) อาชีพ ความเชื่อ 
ศิลปะท้องถิ่น หรือแม้แต่แหล่งโบราณสถานและ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตาม 
และจากข้อมูลและหลักฐานที่ได้สามารถน าไปสู่
การตีความวิถีวัฒนธรรมศรีวิชัยทั้งที่เป็นมรดกที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนัน้มี

ต่อทุกภาคส่วนหากมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล ตัวอย่างเช่น 
 1. ชุมชน สั งคม และผู้ เกี่ ยวข้อง
ตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และมรดกทาง
วัฒนธรรมศรีวิชัยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ่ืนๆ และให้ทุกภาคส่วนมีหน้าที่ช่วยกันดูแล
รักษา อาทิเช่น ภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ
ทา งวิ ช าชี พสถาปั ตยกรรม  ผั ง เมื อ ง  ภู มิ
ส ถาปั ตยกรรม  อนุ รั กษ์ ม รดกวัฒนธรรม 
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนและคนใน
ท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและ
คุณประโยชน์สูงสุด  

 2. ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ม ร ด ก
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่ให้ใด้มาซึ่ง
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาเชิ ง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า 
 3. เพื่อผู้น าชุมชนและชุมชนได้รับ
มุมมองในการพัฒนา การรักษาและการแก้ไข 
โดยวางแนวทางในการจัดการวัฒนธรรม อาทิ
เช่น การเฝ้าระวังและการรักษาชุมชน ทั้งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม และสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่
การอนุรักษ์ การพัฒนา และการสร้างจินตนาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนภายนอกในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางวัฒนธรรมทั้ งที่
เป็นรูปธรรมรวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าทางจิตวิญญาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจไป
พร้อมๆกัน 
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 4. เพื่อให้สามารถสื่อสารในเชิงการ
ตีความหมาย (Interpretation) ให้สังคมเกิด
ความเข้าใจและมองเห็นความส าคัญด้วยการให้
เหตุผล ที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเดิม 

 5. ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ เครือข่ายการ
อนุรักษ์ต่างๆ ประชาชน และคนในท้องถิ่นชุมชน
นั้นๆ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมอ่ืนๆ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้า ใจที่ ถู กต้อง ในการอนุ รักษ์ มรดก
วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้
คุณค่าของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของตนเอง และ
สังคมอ่ืน 

 6.การผลักดัน ใ ห้ เกิดกฎระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการบริหาร
จัดการมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 
องค์ความรู้เพื่อไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
และขยายผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมบนพื้นฐาน
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีในระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาคต่อไป โดยการเชื่อมโยงเรื่องการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
การวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม                  
ศรีวิชัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
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Indian Community Heritage: Case Study Soi 3 (Nana) on  
Sukhumvit Road, Bangkok 

Prisana Munpao1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวอินเดียที่ย้ายเข้ามาในประเทศไทย ชุมชนนานา  
มรดกของคนอินเดีย และปรากฏการณ์ของพื้นที่นานาปัจจุบัน  บนถนนสุขุมวิทในกรุงเทพฯที่เริ่มต้น
จากชุมชนการค้าของคนอินเดียมีร้านตัดเสื้อสูท ร้านอาหารอินเดีย และร้านขายของแบบผสม  
นอกจากนี้คนไทย คนพม่า และคนไทยลาว ท้างานอาชีพแตกต่างกัน เช่น ขายของข้างทาง  ร้านน้้าหอม 
และร้านนวด  ขณะที่นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเริ่มจากทหารอเมริกาช่วงสงคราม
เวียดนาม จนมาถึงนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง  นอกจากนี้ยังมีชาวอาเซียนประกอบด้วยคนจีนและคน
อินเดียที่กลายมาเป็นนักท่องเที่ยว ใช้แนวทางการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้  5 แนวทาง คือ                   
1. นานาเสมือนที่เด่นชัดในเรื่องความไม่ชัดเจนของตัวอักษรและความไม่เป็นระเบียบทางกายภาพของ
พื้นที่นานา  2. นานาเสมือนจุดรวมของความแตกต่างในเรื่องเสื้อผ้า อาหาร ภาษาที่หลากหลายและ
โรงแรม  3. นานาเสมือนกระบวนการท้าสินค้าและบริการ  4.นานาเสมือนเศรษฐกิจและการเมือง                        
5. นานาเสมือนการท่องเที่ยวแนวคนเจ้าส้าราญและแนวดูแลสุขภาพ 
ค ำส ำคัญ: มรดกชุมชน  คนอินเดีย  นานา  กรุงเทพ 
  

                                                           
1 Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Tourism) International program 
Graduate School, Silpakorn University 
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Abstract 

 This research studied background of Indians in Thailand, Nana community, Indian 
heritage and phenomena of present Nana.  Nana precinct on Sukhumvit Road in Bangkok 
began as an Indian commercial community in tailor shops, Indian restaurants and mixed 
shops.  Moreover, many Thai, Burmese and Thai – Lao people work in different careers 
e.g. street vendors, perfume shops and massage parlors.  As tourists have continually 
changed from American servicemen in the Vietnam War era to mainly focus Middle-
Eastern tourists.  In addition, ASEAN people consisting of Chinese and Indian people 
have become tourists here. There are approached through five ways (1) Nana as 
spectacle in ambiguity of labels and Nana area’s disorder (2) Nana as a unity of diversity 
in dress, food, multi-languages and hotels (3) Nana as commodification (4) Nana as politic 
and economy (5) Nana as tourism in hedonistic and medical tourism. 

Key Words:  Indian, Nana, Community Heritage, Bangkok 

 

Introduction 

 The Indian immigrants began 

building their new lives in Thailand during 

the reign of King Rama V. They came to 

Thailand as merchants and Brahman for 

several reasons.  First, Indian merchants 
were able to sell their local products and 

buy locally made products from other 

countries around the world.  Second, the 

Brahman came to Thailand to work in the 

royal ceremonies.  These immigrants and 

their families have lived in Thailand for 

more than one hundred years.  The 

migration began before WWII consisting 

mainly first of Indian men.  Once the men 

were able to establish housing 

infrastructure; their families followed.  

These groups dispersed into three main 
areas in Thailand; the north, south and 

into Bangkok, where movement was in 

part to the Nana enclave (Sidhu, 1993, pp. 

75-83; Sandhu and Mani, 1993, pp. 925-

926). 
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  The Nana community consists of 

Thais, Thai-Laos, Burmese people and 

Indians as hosts, while visitors have 

continually been changed from American 

servicemen, westerners, Middle-Easterners 

and Asians.  Many kinds of product and 

service offer to tourists such as tailor 

shops, hospitals, entertainment shops, 

counterfeit products and so on (Sandhu 

and Mani, 1993, pp. 917, 922; Hussain, 1982, 

pp. 57; Poolthupya, 2008, pp. 674, Sidhu, 

1993, pp. 158).  The Nana enclave is shown 

in map 1.

 

 
Map 1:  Nana Area (July 29th, 2017) 

Source: Google.map 
 

Objectives 
1. To study the background of 

Indian migration to Thailand.   
2. To study the history of the Nana 

community. 
3. To observe Indian community 

heritage in its interaction with the diverse 
succession of cultures of the tourists to 

the Nana precinct, also with the host 
(Thai) culture and with the cultures of the 
migrant workers of the streets and stalls 
(Burmese, Thai-Lao). 

4. To seek explanations for the 
observable phenomena of present Nana. 
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Expected benefits 
1. Nana is to be seen as living 

heritage 
2. Nana can be interpreted to its 

tourist hordes. 
 
Research Methodology 
 This study used qualitative 
research methods.  In-depth interviews 
were conducted to explore the owners in 
tailor shops, Indian restaurants and mixed 
shops.  In addition, the researcher has 
observed the Nana precinct with non-
participant.  Participants are local Nana 
population and tourists at the Nana 
precinct.  Instrument in this research is 
the researcher. 
 
A research problem 

How is someone to (interpret) the 
cosmopolitan disorder and spectacle of 
Nana?  

The Nana precinct has not only 
many kinds of people from around the 
world, but also they also generally 
communicate with English.  Visitors have 
been changed from American, European, 
Middle–eastern people to ASEAN people.  
It seems to the cosmopolitan disorder.  In 

addition, they seem to live together 
peacefully with various cultures in one 
area effectively globalization with different 
cultures. Its accepted heterogeneity is 
emblematic of Bangkok, Thailand at its 
best.  In addition, an ambiguity of labels 
from famous brand name imitation at 
tailor shop and shopping at night markets 
leads to spectacle of Nana for visitors 
such as Giorgio Armani and Hugo Boss.  
Moreover, the Nana area’s physical 
disorder mixed between commercial and 
residential including poles loaded with 
many electricity cables and broken 
pavements (King, 2011, p. 122, Cohen and 
Neal, 2012, p. 581, King and Varavarn, 
2017, p. 176). 

 
Results 
 The first objective has been to 
study the background to the Indian 
migration to Thailand.  The primary 
reason for the movement was to improve 
their lives with better opportunities.  
Second, the freedom granted by Britain 
allowed them the choice to escape the 
religious conflict prevalent within the 
region in the first half of the twentieth 
century.  Third, some of the population 
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had no choice but to follow their parents 
in the move.  Finally, Thailand was an 
attractive destination, because it was a 
relatively peaceful place where foreigners 
could find work and own a business 
(Sidhu, 1993, p. 11). 
 The second objective has been to 
study the history of the Nana community.  
Pahurat and Sampeng congestion within 
certain areas led the Indians to move into 
the Nana enclave on Sukhumvit Road 
after that road was completed in 1950.  
The Indians focused on businesses and 
services to western visitors on Sukhumvit 
Road.  The businesses they created were 

tailor shops, Indian restaurants and mixed 
shops.  Their customer base ranged from 
American on R&R in the Vietnam War 
period to other Westerners, wealthy 
Thais, Middle Easterners, and more lately 
ASEAN tourists (King, 2011, p. 122). 
 The third objective has been to 
observe Indian community in its 
interaction with the diverse succession of 
culture of the tourists to Nana enclave, 
also with the host (Thai) culture and with 
the culture of the migrant workers of the 
streets and stalls (Burmese, Thai-Lao), 
displayed in table 1. 

 
Indians in different 

religions 

Sikh Muslim Hindu 

Career A merchant Many careers Many careers 

Costume Five K’s White skullcap and hijab  In common 

Language Punjabi Arabic Hindi 

Name giving Singh and Kaur None None 

Architecture A gurdwara A mosque A Hindu temple 

Food No meat No pork No beef 

Table 1: Indian identity in different religions 
Source: the author, on May 31st, 2017 
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Table 1 summaries Indian identity 
indicators in the various religious 
traditions.  Indian costume can indicate 
different religious such as Five Ks costume 
in Sikhism, and white skullcap and hijab 
in Islam.  Moreover, language reflects that 
different languages come via different 
religions such as Punjabi for Sikhs, Arabic 
for Muslims and Hindi for Hindus.   
Architectures in different religions have 
own styles, such as a mosque in Islam, 
gurdwara for Sikhs and a Hindu temple for 
the Hindu religion.   Finally, food reflects 
that religious authenticities differ in ways 

such as vegetarian food for strict Sikhs, 
the prohibition on pork for Muslim 
people and on beef for Hindu people. 

One of hosts in Nana enclave is 
Indians having maintained their cultural 
heritage from their ancestors such as in 
careers, costumes, languages, name 
giving, architecture, and food.  The 
religious rules have especially been 
followed up to the present. 

 
 
 

Host Thai  Burmese Thai-Lao 

Career Owners and sellers staff Owners and sellers 

Costume In common In common In common 

Language Thai Burmese Thai-Isan  

Architecture Thai temple Temple Temple 

Food Thai food  Burmese food North-eastern food 

others None Thanaka face None 

Table 2: Thai, Burmese and Thai-Lao 
Source: the author, on July 31st, 2017 

 
From table 2, the main hosts in 

the Nana enclave are Thai, Burmese, Thai-
Lao (Isan) people having maintained their 

cultural heritage from their ancestors 
such as in languages in Thai, Burmese, 
Thai-Isan, architecture in different kinds of 
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temple, temples and food in Thai food, 
Burmese food and North-eastern food.  
The Buddha religious rules have 
especially been followed up to the 
present. 
 The fourth objective has been to 
seek explanations for the observable 
phenomena of present the Nana precinct 
in five categories.  First, Nana is a 
spectacle allowing tourists to see and 
experience something new and strange 
from their norm.  This indicates that 
tourists are very interested in the 
ambiguity of labels at the tailor shops, 
the shopping experience and even the 
chaos found in the area.  The Nana 
enclave has transformed from 
homogeneous to heterogeneous and 
finally to a current state of cosmopolitan 
display of globalization.  The evidence is 
shown in costume, food, diverse 
languages, hotels and religious symbols.  
Third, Nana is also a place of 
commoditization.  Products and services 
will be displayed as commodities to be 
sold on the streets in the hotels, 
restaurants and tailor shops.  Fourth, 
Nana as political economy display 
political economic power as a key 

element cutting through processes of 
market and social transaction.  Presently, 
the street market is swept away by 
government policy.  Last, there are two 
kinds of inconsistent, intersecting tourism 
streams, namely hedonistic and medical 
tourism.  Hedonistic tourists seek 
pleasure while medical tourists will travel 
for various routine checkup and/or 
procedure offered by doctors in Thailand.  
Muslim Middle-Easterners will often 
travel to be able to consume alcohol and 
other pleasures, while others seek 
services provided by doctors and yet 
others for sightseeing (King, R. 2017, pp. 2-
12; King, R. and Varavarn, P. 2017, p. 176; 
Cohen, E & Neal, M. 2012, p. 575; Cohen, 
E. 2008, p. 27; Parsiyar, A. 2009, p. 380). 

 
Discussion 

1. Nana as spectacle - spectacle 
is a tool of leisure, entertainment and 
consumption as ruled by advertising and 
commoditized media (Gotham, K, 2002, p. 
1737).  It reflects that tourists are 
interested in sign value such as 
Disneyland, Las Vegas, Mardi Gras Festival, 
Songkran Festival in Thailand and Times 
Square in New York City.  Spectacle is a 
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part of the tourist experience.  Urry, J. 
(1990, p. 86) noted the importance of the 
visual and the gaze.  There are large 
advertising boards and signs over an 
Indian tailor shops identifying brand 
names.  Some are attractive, because 
their brand names are very similar to 
famous brand names worldwide.  For 
example, the “Hugo Boss” brand name is 
very popular.  Some shops will change 
one word to become “The Boss” or 
“Boss Avenue” in order to avoid licensing 
requirements.  Moreover,   some stall 
holders on the same stretch of Sukhumvit 
offer the usual pirated DVDs, imitation 
Louis Vuitton, Dior, Yves Saint Laurent as 
well as Rolex and other designer watches 
(King, R. and Varavan, P. 2017, p. 176).  
This is where the gaze involves spectacle 
(Urry, J. 1990, p. 86, 93).  It reflects that 
tourism has become increasingly linked 
to spectacle. 
 Poles loaded with electricity 
cables along Sukhumvit Road are a 
spectacle for foreigners, because most 
such wires are put under the ground in 
developed countries.  It means that the 
wires appear very dangerous for the 
pedestrians whenever they spark.  

Moreover, Bangkok streets are very 
disordered with broken pavements.  It 
reflects that city management is very 
important for tourists. 

Baudrillard, J (1985, p. 129) has 
commented that if everything is 
decreased to spectacle, there will be no 
spectacle.  It reflects that no spectacle 
means no tourists.  For example, the 
Indian community in Argentina has been 
developed into a tourist attraction 
because it expresses Indian identity and 
economic benefit as a tourist spectacle 
(Porananond, P. 2014, p. 166).  King, R 
(2017, p. 179) observed that informal 
settlement of shophouses and 
improvised houses also disordered in 
Bangkok, especially Khlong Toei and the 
Khlong Phra Khanong banks.  It reflects 
that Bangkok space unplanned and 
disordered.     

An ambiguity of label imitation 
may be seen as illegal.  Brand names 
should be used carefully in terms of 
licensing.  In some countries, imitated 
brand names seem to be fun but 
ultimately are not good for businesses.   

2. Nana as a unity of diversity - 
the Thai, Indian, American, European, 
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Middle–eastern, and ASEAN populations 
congregate in a manner that is ambiguous 
and inconsistent in the Nana area (King, R. 
2017, p. 3).  This reflects that cross–
cultural translation is a dimension of 
multicultural societies (Staiff, R & Bushell, 
R. 2003, p. 10).  Until the 2010s, the Nana 
enclave presented Westernization and 
Islamization in a Thai host embedded in an 
Indian commercial community with East 
Asian tourists and sex tourism from 
Westerners (King, R. 2017, p. 12).  There are 
many nationalities in the Nana enclave. 

Middle Eastern men wear turbans 
and long robes, women in black dresses 
with their faces covered.  Thai people and 
western people wear casual dress.  Some 
Sikh Indian men wear turbans. The turban 
is the most notable appearance of the 
men’s clothing.  Indian women wearing 
saris become popular for the elderly 
people.  They all walk through the Nana 
area.  Tourists’ dress clearly implies that 
the differences and inconsistencies of 
their cultures continue (King, R. 2017, p. 
2).  All costumes command the attention 
of the tourist gaze (Urry, J. 2002, p. 45).  

English is widely spoken in the 
Nana enclave, though everybody does 

not understand it as much as the English 
speakers do.  Especially, Thais have a 
habit of smiling and saying “Yes” to 
almost anything (Evans, C. & Evans, L. 
2009, p. 27) because they do not deeply 
understand the meaning.  Languages is a 
key aspect of identity (Medina, L. 2003, 
pp. 353-368), it is also a factor to 
determine ethnic classification.   

Globalization has extended 
international tourism flows.  Tourism is 
growing in political and cultural 
importance.  These changes also derive 
from international migration that has 
impacted upon non-residential areas.  For 
example, restaurants and cafes come 
with the emergence of ethnically distinct 
districts e.g. London’s Brick Lane, Little 
India in Singapore and Chinatown in 
Chicago (Ashworth, G & Page, S.J. 2011, p. 
5).  Thus, within the global community 
there is diversity from the blending of 
religion, culture, politics and historical 
influences (Jafari, J & Scott, N. 2014, p. 2). 
 In a somewhat similar case, 
Morocco’s emphasis on diversity from the 
broad types of tourists that it receives, 
has proven to have both positive and 
negative influences on the development 
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of its tourism division (Gray, M. 2000, p. 
397).  Meanwhile, some countries such as 
Malaysia focus on attracting Muslim 
visitors and developing their tourism 
industry accordingly (Cohen, E. & Neal, M. 
2012, p. 572; Jafari, J & Scott, N. 2014, p. 
8).   
 On the other hand, some 
scholars have observed that the way 
cross– dressing and costume is used has 
its limitations in some situations 
(Pielichaty, H. 2015, p. 245).  For example, 
Saudi Arabian women enjoy shopping on 
holiday and that is a popular activity; 
however, they may feel constrained in a 
host country because their dress looks 
strange (Jafari, J & Scott, N. 2014:8).  
 Some researchers argue that 
Muslim women wearing a bikini at the 
beach have been criticized as posing a 
possible appeal to westerners and that 
this impacts on the decision–making 
process for a Muslim holiday (Jafari, J & 
Scott, N. 2014, pp. 12 - 13).  In addition, 
Rimmawi, H.S. & Ibrahim, A.A. (1992, p. 93) 
have argued that tourism is widely 
misinterpreted as a waste of time, as 
Muslim people should be spending their 
time in pleasing Allah (God).  Further, pork 

and alcohol are proscribed and food 
should be prepared correctly; especially, 
Muslims are to eat halal meat (Jafari, J & 
Scott, N. 2014, p. 8).  Hence the view that 
tourism is not a proper Muslim activity.  
Thus, the requirements of Muslims in 
terms of food, travel pattern, daily 
prayers need to adjust in the tourism 
offering of most destination, as some 
non–Muslim people do not respect the 
Muslim requirements in every 
destination.   

The researcher strongly agrees 
with Arthur Richardson who has described 
the concept of getting along as 
“intercultural” meaning that they make 
diversity work in a sense of ethnic 
harmony as body a humanitarian and an 
economic force (Liu, J. 2005, p. 5).   

3. Nana as commodification - 
Goods and services are valued by 
consumption over production (Cohen, E. 
1988, p. 380; Gotham, K. 2002, pp. 1735).   
The visitors always buy a variety of goods 
and then they buy services as well.  For 
example, when tourists buy a suit in the 
Nana area, they will buy service from the 
owners such as sending a suit to the 
customer’s room at the hotel.  The 
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transformation reflects the changes in 
values and meaning for the community 
(Porananond, P. 2014, p. 166).   

As Cohen, E. (1998, p. 382) argues, 
commoditization preserves traditions by 
generating demand for them.  However, 
commoditization cannot be accessed 
through traditional means.  

Commoditization ranges from 
buying goods to selling services.  
However, both goods and services  
have to be good and stay in visitors’ 
memories, so that customers will come 
back or tell their friends to come.   

4. Nana as political economy 
American soldiers were sent to 

work in Vietnam because of political 
conditions.  When they took rest and 
recreation leave (R&R), they came to 
Thailand.  This lead to increasing sex 
industry presented by massage parlors, 
dance halls, and other marketing of sex 
(Leheny, D, 1995, p. 373).  The Thai 
government tried to control the sex 
industry, while the numbers of women 
working as prostitutes increased.  
However, it was not only one or two 
countries to focus on Thailand in terms of 
sex tourism, especially on Silom Road, soi 

Cowboy, and soi Nana, but also people 
from many countries concentrated on Thai 
sex tourism also.  The political sphere 
associated with government is strongly 
related to social, cultural, and economic 
spheres (Wang, U & Bramwell, B. 2012, p. 
988) and hence to all aspects of tourism.  
Thus, changes in government behavior 
directly affect tourism as well (Leheny, D. 
1995, p. 374). 

Tourism will be considered as a 
set of economic activities in terms of 
taste, fashion, and identity (Rojek, C & Urry, 
J 1997, p. 2).  They all buy local products, 
pay for hotels, transportation and so on.  
Thus, tourism would create employment 
such as hotel staff, chefs, and guides 
related to economic restructuring and 
earning valuable currency (Gray, M, 2000, 
p. 396).  The Mardi Gras festival combines 
with political economy aspects to satisfy 
needs to structure a spectacular 
environment (Gotham, K. 2002, p. 1748).   

Meanwhile, Wang, U & Bramwell, 
B (2012, p. 993) argue that it is important 
to think about both economic growth and 
culture protection at the same time.  For 
example, the Thai government tried to 
limit sex tourism, but it responded 
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ambivalently to economic boom linked 
to the sex industry.  Thailand looks 
negative in comparison to other 
countries.  It is important that AIDS had 
rapidly grown in Thailand, but the Thai 
government reacted positively to that 
crisis.  It reflects that tourism is seen to 
be good for the country, but that it also 
brings disease to host countries.  In 
contrast, North Africa had faced serious 
problems in the global financial crisis so 
that the tourism sector resisted economic 
development (Gray, M. 2000, p. 394).  
Some countries give wrong information.  

The researcher comments that 
tourism gives advantages and 
disadvantages at the same time.  Thus, 
government should plan for but also 
control tourists when they come to the 
tourist attractions and then maintain 
them.  For example, the Kingdom of 
Bhutan has limited the time and the 
numbers of tourists coming to the 
Kingdom of Bhutan; similarly with 
Yellowstone National Park in the USA. 

5. Nana as tourism - tourists are 
established almost exclusively on 
hedonistic motivation, for seeking personal, 
relaxation, interpersonal rewards, and 

escape from their same environments 
(Sundstrom, M, Lundberg, C, Giannkis, S.  
2011, p. 213).   Clarke, J. & Critcher, C. 
(1985, p. 229) cited that “the very idea of 
leisure is itself central to the struggle for 
hegemony”.  Moreover, Goossens’s 
hedonic tourism motivational model stated 
that cultural travel motivation, cultural 
interest, destination constraints and 
hedonic response are linked together 
(Goossens, C. 2000, p. 316; Ashworth, G & 
Page, S.J. 2011, p. 7; Wong, I.A. McKercher, 
B. and Li, X. 2014, p. 1) 

5.1 Hedonistic Tourism - a 
hedonistic tourist is a kind of traveler that 
seeks pleasure only.  The tourists are 
traveling for recreation and fun activities 
only instead of business.  The visitors 
consist of Westerners, Middle–Easterners 
and Asians.  Westerners are mostly 
Americans, Europeans, and Australians.  
Middle–Easterner tourists in the Nana 
enclave come mainly from the UAE, 
Oman, Kuwait, Egypt, and Saudi Arabia.  
Finally, Asian visitors comprise Indian and 
Chinese people. Islamic travelling presents 
as an aspect of this hedonic conceptualization 
of tourism (Jafari, J & Scott, N. 2014, p. 9).  For 
example, single Saudi Arabian males wear 
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western outfits rather than their cultural/ 
religious clothing while hedonistic 
opportunities constitute the main 
motivation for their visits in Bangkok, 
Thailand (Cohen, E & Neal, M. 2012, p. 
575), as they escape from religious 
regulations and family restrictions.  
Hedonistic tourism demand is driven by 
different motivations.  One of them is 
“shopping” (Sundstrom, M, Lundberg, C, 
Giannkis, S.  2011, p. 211).  Shopping 
opportunities are found in abundance 
around the Nana enclave. However, a low 
price destination attracts visitors as 
bargain hunters (Sundstrom, M, Lundberg, 
C, Giannkis, S. 2011, p. 212).  For example, 
copies of the latest Hollywood movies 
are made and lauded to Thailand street 
markets within 1–2 days of their release.  
The copies’ price is 100 baht.  Although it 
is illegal, there are a plenty of buyers.  
The movie sellers may not understand 
much in English, but they know about the 
films and their content (Evans, C. & Evans, 
L, 2009, p. 26).  It reflects that the 
challenge to buy counterfeit products is 
commingled with pleasure.      
 Since a group of restaurants 
provides entertainment, it attracts more 

Middle Eastern tourists and more 
customers (Cohen, E & Neal, M. 2012, p. 
585).  Although Muslims are forbidden to 
consume alcohol at the bar, such 
restrictions might be forgotten when they 
arrive in Bangkok.  Thais and Westerners 
do not shop at Sukhumvit street market 
unless they are seeking fun.  While Middle 
Eastern men might seek only pleasure 
when they stay far away from their 
country, if the girls, the alcohol, and the 
massage parlors were to disappear, there 
would be no Arab tourists in the Nana 
enclave (Cohen, E & Neal, M. 2012, p. 
588).  These accommodation 
establishments are cheap and have easy 
access to the facilities and leisure 
opportunities in the enclave.  Moreover, 
the hotels allow the men to bring a 
partner to their rooms (Cohen, E & Neal, 
E. 2012, p. 584).  It also reflects that 
Middle Easterners can have extra wives 
without asking the real wife. 
 Some scholars cite that Macau is 
developing into the Asian gambling 
destination for casino visitors, following 
Las Vegas in the USA (Gu, Z. 2004, p. 89).  
It suggests that the Nana enclave will 
become a Macau or Las Vegas in the 
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future.  Macau makes a major 
contribution to the economy in terms of 
gambling or hedonistic tourism.  Hedonistic 
tourism also suits non–Muslim tourists. 

On the other hand, some Muslim 
tourists drink alcohol so much so that 
they have heart attacks.  It seems that 
some Muslim are not “good drinkers” 
(Cohen, E & Neal, M. 2012, p. 588).  Some 
Muslim male travelers try to mimic the 
hedonistic western behavior when they 
go out from their home countries (Jafari, 
J & Scott, N. 2014, p. 13) in order to 
release their emotions from religious 
constraint. 
 The researcher comments that 
sometimes travelers release their 
emotions and follow their pleasure, but 
they should be careful of their behavior 
because others see and debate their 
behaviors.  Therefore, the travelers 
should limit their behaviors whenever 
they are out of their home countries.      

5.2 Medical Tourism - the 
medical tourism concept is that travelers 
receive medical care outside Their 
country while they can take advantage of 
their visit by taking day trips, a vacation, 
and sightseeing (Cohen, E. 2008, p. 27; 

Parsiyar, A. 2009, p. 380).  It reflects that 
medical tourists normally have high 
purchasing power (Pornphol, P., Naveevong, 
C., Chittayasothorn, S. 2015, p. 378). The 
majority of medical tourists came from 
Myanmar, United Arab Emirates, and Oman in 
2016 (www.bumrungrad.com). Bangkok’s 
Bumrungrad International Hospital is in the 
heart of the city’s Arab quarter with 
Islamic prayer rooms, Arabic interpreters 
and halal kitchens (Edey, C. 2002, pp. 77-
78; Cohen, E & Neal, M. 2012, p. 592).  In 
addition, several Thai hospitals have 
signed agreements with Middle East 
government to outsource for medical 
service (Cohen, E. 2008, p. 31).  It reflects 
that there will be Middle-Easterners 
coming to Thailand.   
  Some scholars argue that the 
reputation of Thailand as a tourist 
destination has encouraged medical 
tourism.  Medical tourism extends to the 
Bangkok Dental Spa that treats many 
thousands.  The patients know Thailand 
because they love Thailand as a holiday 
destination.  Medical tourists are not a 
homogeneous group but a mix of patients 
travelling with both serious health issues 
and seeking minor treatments while they 
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are taking a holiday (Noree, T., Hanefeld, 
J., Smith, R. 2016, p. 34).  It reflects that 
some hotels turn from sex tourism to 
medical tourism. 
 Some scholars have noted the 
travel of patients from less–developed 
countries to developed nations in pursuit 
of treatments not available in their 
homeland (Parsiyar, A. 2009, p. 382), 
reflecting that some medicines do not 
come to everyone.  Some patients face 
serious drawbacks, with the risk of 
inappropriate of faulty treatment after 
returning home.  They also need to travel 
for serious problems to other places 
(Connell, J. 2005, p. 99), sometimes 
because they need to escape from their 
family and friends in terms of cosmetic 
surgery.  In addition, tourism still 
promotes the rise of low– wage job with 
few benefits that lead to harmer than 
good (Gotham, K. 2002, p. 1736).   
 As a passing comment, one can 
observe the need for the right medicine 
to the right patient.  Some medicines are 
banned in some countries but used in 
developing countries.  Patients should be 
careful with what they seem in Thailand.  

Some procedures are good, some are 
bad. 
 
Suggestions 
 Despite this great strength, sadly 
the Nana Indian commercial community 
will evolve and lose some of their core 
identity by four specific reasons.  Firstly, 
culture conflict - presently the younger 
Indian–Thai generation have accepted 
new cultures and have changed their 
routine activities.  Some Sikh Indians now 
keep short hair and some will alter Sikh 
ceremonies to suit their specific 
situations.  Secondly, less attractive 
careers - currently, the majority of young 
generations seek higher education, to 
move into different careers such as 
dentists, doctors, architects and nurses.  
The trend of the future indicates there 
will be fewer tailor shops and possibly 
their disappearance altogether.  Thirdly, 
lost identity each generation has different 
levels of proficiency in Punjabi, Arabic 
and Hindi. Indian-Thai people can 
communicate in multiple languages such 
as Punjabi, Hindi, Arabic, English and Thai.  
Due to a consequently flexible identity, 
the young generation speaks in English 
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more than local languages i.e. Punjabi.  
Now they can only listen to and 
understand Punjabi, Arabic, Hindi 
languages.  Now they can speak only Thai 
and English.  Finally, less spectacle - the 

Sukhumvit night market has been swept 
away by heavier regulation and heavier-
handed police action. The vendor stalls 
previously occupied both side of the 
sidewalk.   
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Abstract 

 This study investigates learning experiences of school children (G4 – G6) studying 
in Nakhon Ratchasima Province who attended school field trip to the Phimai Historical 
Park (PHP), the biggest Khmer Sanctuary in Thailand, which is a popular tourist attraction 
and important learning resource for school children. It is focused on what and how 
young children learn from their informal education and field trip.  

Significant interpretation objectives and suitable knowledge themes for young 
learners are examined in order to establish heritage understanding including lifelong 
learning as it is emphasized in the Reform of National Education system of the 15-year 
Free Education. The picture of how the school children were prepared for their historical 
site visit was established in order to understand the value, extent and effectiveness of 
the learning experience. School curricula and texts about Phimai and related topics were 
interrogated.  
 The research method is based on empirical surveying, observation and in-depth 
interviewing to explore the learning experiences during the visits by students to the PHP. 
Evaluations were obtained from responses to surveys.  

The study uncovered large numbers of positive results, providing direction for 
how to arrange young learners for historic site visits.  Both teachers and students 
mentioned that Social Studies, especially History, provided the main themes for the 
field trips. However, although the school field trips would benefit students learning in 
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the classroom, the data showed that the teachers were limited in recognizing their role 
in connecting the field trip with the school curriculum and the lessons provided.  

The structure of the field trips was guide-centered. A worksheet provided by the 
school was only a task for students to submit in relation to the site visit. A demonstrable 
communication gap between teachers and guides about effective interpretation for 
children was observed. This gap, and the limited involvement by some teachers in 
interpretation, limits the effectiveness of the learning experience for some students. 
Keywords:  field-trip, primary school children, heritage place  
 
Introduction 

According to the National 
Education Act 1999 (Minister of Education 
(MOE), 1999) proclaimed “Lifelong 
education for all” (EFA) as the base 
guiding principle and the goal of the 
education system in Thailand. The 
significant part of this reform was to 
concentrate on less teaching but more 
learning. The National Education 
Development Plan of the Ministry of 
Education (2012 – 2016), moreover, 
proposed not only learning and literacy 
among children and adults as the major 
concern of the government but also 
lifelong learning as the significant skill, 
focusing on knowledge, skills and 
attitude. Informal education is one of 
three types of education which are the 
heart of education reform. It allows the 

learners to learn by themselves in 
accordance with their interests, readiness, 
potentialities and opportunities from 
person society, media, environment and 
other resources such as libraries, 
museums, community learning network 
and so forth. Community centers serve as 
venues where informal education 
activities are organized to provide 
occasions for learning to read and write 
(UNESCO, 2015). These provisions 
distinctively point that for achieve EFA 
goals, it is necessary to mobilize 
resources from all parts of society to 
serve education for all.  

Phimai Historical Park (PHP), 
announced as the National Historical Park 
in 1989, is the largest Tantrayana Buddhist 
Khmer Sanctuary in Thailand. It is located 
on the Upper Mun River Valley, found 
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plenty of the important prehistoric and 
historic archaeology sites, in Nakhon 
Ratchasima Province. This place is the 
significant tourist attraction in the 
Northeast of Thailand, obtaining almost 
300,000 visitors each year. Approximately 
33% of visitors are school children from 
all around country. 

This research aims to examine 
the responses of the school children 
gained from their visit to PHP which 
limited to the school curriculum and 
textbook subjects about Phimai. The 
value of the site’s interpretation from 
young children was considers.  
 
Integration between education and 
field trip  
 In a traditional and didactic 
approach, ‘learning’ is synonymous with 
‘scholarship’ or ‘knowledge’. Educational 
processes are designed to enable the 
transfer of knowledge from teachers to 
students. Facts and information are highly 
focused and taught. Increasing verbal 
knowledge is the objective of learning 
which is limited to the written and spoken 
word. Teaching methods are cognitive 
rather than experiential. Students’ minds 

are separated from their bodies. Schools 
are perceived as places of serious study. 
The students are kept away from the 
world. The results show many failures 
(Hooper-Greenhill, 2007).  

In the modern world, economic 
growth has raised the value of education 
and increased the access of children and 
adults to high quality and effective 
education. Modern education reforms 
have been increasingly driven by a 
growing understanding of what works in 
education and how to go about 
successfully improving teaching and 
learning in schools since the late 20th 
century.  In Thailand, education reform 
was started in 1999. Constructivism was 
one of main education theory that was 
used.  This theory suggests that learners 
construct knowledge out of their 
experiences. Usually, humans generate 
knowledge and meaning from an 
interaction between their experiences 
and their ideas. It is known as the learning 
by doing approach.  Since then, the 
paradigm shift of Thai Education has 
changed from teacher-centered to 
student-centered learning.  
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The Council of Learning Outside 
Classroom (2006) defines outside-
classroom learning as the use of places 
other than the classroom for teaching 
and learning which are often the most 
memorable learning experiences, and 
help children to make sense of the world 
around them by making links between 
feelings and learning. They stay with us 
into adulthood and affect our behavior, 
lifestyle and work. They influence 
children’s values and the decisions they 
make. They allow them to transfer 
learning experienced outside to the 
classroom and vice versa (The 
Department for Education and Skills, 
2006).  In 2007, a field trip at least once a 
year is one of four activities to promote 
quality improvement among students of 
the 15-years free education policy of the 
Thailand Ministry of Education (MOE), 
(MOE, 2009). Learning out-of-classroom or 
the field trip is a kind of education 
differing significantly from learning in the 
classroom in terms of learning, the 
teaching methods, and the goals. It 
usually focuses on skills and affective 
learning instead of cognitive content 
(Rogers, 2011). Interestingly, it is about 

what and how students have learned or 
experienced during the trip visit. 
 Consideration of the Phimai 
Historical Park as a place for learning or 
educational site could assist in 
understanding history, art and the sense 
of pride and heritage awareness in 
children. Heritage interpretation is an 
educational activity which aims to reveal 
meanings and relationships through the 
use of original objects or a mission-based 
communication process that forges 
emotional and intellectual connections 
between the interests of the visitors and 
the meanings inherent in the resource. 
Tilden (1977) suggested that 
“interpretation addressed to children 
should not be a dilution of the 
presentation to adults, but should follow 
a fundamentally different approach. To 
be at its best it will require a separate 
program.” Therefore, museums, galleries 
and heritage sites should provide an 
appropriate interpretation for them. 
Although there are many researches and 
successful interpretative methods for 
children in museums and galleries all 
around the world, in Thailand, there is 
still a lack of research about 
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interpretation and evaluation at 
museums, galleries and heritage sites for 
school children. This paper intends to 
evaluate what and how school children 
learn or experience during their field trip 
visit at Phimai Historical Park. 
 
Objective and Research questions 
 From the pilot study, the results 
showed that the majority group of young 
visitors at PHP was the primary school 
children. This group was, then, 
considered and random selected at the 
site as the sample of this research. The 
study was to examine the learning of 
primary school children (G 4 – G6) in 
Nakhon Ratchasima Province from their 

visit to PHP and to explore the existing 
curricula and school texts about PHP and 
related topics. The research questions 
were: (1) What do students experience on 
a historic site visit? and (2) What does the 
curriculum and school text mention 
about PHP? 
 
Method 
Population and Sample 
 Population 

 The population was primary 
school children (G4 - G6) at the age of 9-
14 years old in Nakhon Ratchasima 
province who visited PHP in 2013, as 
shown in Table 1.

  

Table 1: The Number of school students who visited PHP in 2013 

Grade Numbers of school students 
(persons) 

G4 – G6 17,897 

Source: Phimai Historical Park Office, 2013 
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 Sample  
 The sample was calculated 

by using the formula of Taro Yamane 

(1967). The result of sample number was 
392 students.

  

      

 

 
                          n = 392

 The sample size, 392 of school 
children out of the whole population of 
17,897 respondents, would therefore be 
the lowest acceptable number of 
responses to maintain at 95% confidence 
level. Dealing with young children, the 
number of sample size, 663 respondents, 
had been increased to compensate for 
nonresponse.   To get the data, survey 
forms were used for asking school 
children and teachers to complete. 
Survey forms of school children were 
divided into three sections; pre-trip 
preparation, school children’s contentment 
and personal general information. 
Another was teachers’ survey forms, 
composed of four sections; pre-trip 
preparation, during-trip and post-trip 
activities, and personal general 

information. When they finished the 
round visit, the researchers asked them to 
fill in the survey forms. To help who 
could not read well, all students 
completed the survey forms step by step 
at the same time while the researchers 
read or explained each question. The 
teachers were asked to complete the 
survey forms as well. It took about 10 
minutes.  Some of both groups were 
selected to the in-depth interview. 
During-trip observation and photos also 
occurred with permission from the 
teachers and the PHP officers. Only the 
completed survey forms were calculated. 
The descriptive statistics were run for 
frequency distributions and categorical 
percentages 

𝑛 =  
17,897

1 + 17,897(0.05)2
           

n = sample 
N = Population 
e = allowable error at 5% 

 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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Results  
 Observation during-trip at PHP 

The overall figures during the visit 
showed that all of them went to PHP by 
bus in both morning and afternoon. They 
spent about 40 minutes to 1 hour for their 
visits. The structure of the visits was 
guide-centered by guide who were the 
officers or trained young volunteer guides 
from Phimaiwitaya school (Figure 1a).  
Information of the place were explained 
such as history, architectures, arts, 
sculptures including its significance. Local 
legend, Phajit - Oraphim, was sometimes 
told as well. Asking simple question was 
used for the interaction between the 
guides and students. It was also used to 
attract their attention.  

From the guides’ perspective, the 
numbers of students affect the conduct 
of the groups. It was efficient if the 
numbers were not more than 50 persons 
per round. Only some teachers followed 

the groups while the others waited in 
front of the site. In cases where school 
had large numbers of students and the 
teachers did not follow the groups, it was 
problematic. The guide solved these 
problems by summarizing the information 
of the place in brief at the starting point 
otherwise the students would not catch 
any information. The numbers of visitors 
who followed until the end usually were 
about 20 persons.  

The task-oriented activity was 
mostly worksheets asking about history of 
PHP. They were sometimes included 
open-ended questions. The answers 
could be easily found from the 
explanation and the signage (Figure 1b). 
At the end of the round trip, the groups 
spent about 10 minutes completing the 
survey forms. After that, the students had 
a short time to explore the place or the 
information center where was usually 
skipped.  
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Figure 1: (a) Guide-centered structure (b) Students

Results of the survey forms 
Number of the survey forms, 

random collected at PHP, were 663 of 
students and 59 of teachers from elevens 
schools. The completed ones, 571 of 
students (86.1%) and 42 of the teachers 
(71.2%), were calculated. 

Personal information of 
respondents 

Students 
The personal information 

of the primary school children was 
analyzed into four categories; age, school 

grade, gender and school type (Table 2). 
The three largest groups of students were 
at the age of eleven (37.8%), twelve 
(29.9%), and ten (26.8%), respectively.  
The category of school grade was grade 6 
(38.0%), grade 5 (36.1%) and grade 4 
(25.9%), respectively. The number of the 
girls (56.4%) was slightly more than that 
of boys (43.6%).  More than three-quarter 
of them came from public schools 
(77.9%) rather than private schools 
(22.1%). All of them studied in schools 
that teach the Thai curriculum.

 

  

 
                               (a)                                                                      (b) 
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Table 2: Personal information of the students (n =571)   

Characteristics Number of students % 

Age   
9 20 3.5 
10 153 26.8 
11 216 37.8 
12 171 29.9 
13 10 1.8 
14 1 0.2 
School grade   
Grade 4 148 25.9 
Grade 5 206 36.1 
Grade 6 217 38.0 
Gender   
Male 249 43.6 
Female 322 56.4 
School type   
Public school 445 77.9 
Private school 126 22.1 

 

Teachers  
Personal information of 

the teachers was also analyzed. They 
were divided into four categories; age, 
teaching grade, gender and teaching 
experience (Table 3 and Figure 2). The 
three largest groups of teachers were in 
the range of twenty-one to thirty years of 

age (35.7%), forty-one to fifty (28.6%), 
thirty-one to forty (26.2%), and fifty-one 
to sixty (9.5%), respectively. Most of them 
taught in G 4 – G6 (69.1%). Others taught 
in K 1 – 3 (14.3 %), G 7 – 9 (9.5%) and G 1 
– 3 (7.1%), respectively. The teachers who 
taught in other grades joined and helped 
them to facilitate the field trips where 
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there were large numbers of students. 
The majority of teachers were women 
(88.1%). Nearly half of the teachers had 
teaching experience over 15 years 
(43.9%). Others were in the range of 1 – 3 

years (26.8%), 4 – 6 and 13 – 15 years 
(7.3%), and 7 – 9 years (2.4%), 
respectively. This implies that they were 
quite experienced teachers.   

 
Table 3: Personal information of the teachers (n =42) 

Characteristics Number of teachers Results (%) 

Age   
21 – 30 15 35.7 
31 – 40  11 26.2 
41 – 50 12 28.6 
51 – 60  4 9.5 
Over 60 0 0 
Teaching grade   
K 1- 3 6 14.3 
G 1- 3  3 7.1 
G 4 - 6 29 69.1 
G 7 - 9 4 9.5 
Gender   
Male 5 11.9 
Female 37 88.1 
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Figure 2: The teachers’ teaching experience 

  Trip Preparation 
  Pre-trip preparation 
  The purpose of pre-trip 

preparation was asked to the students 
and teachers. Five categories about what 
the teachers had told the students before 
the field trip were asked; destination, 
objective, activities, topic and worksheet. 
The results indicate that all of them knew 
where the destination of the field trip was 
(Figure 3). With reference to the objective 
and the topic of the field trip, although 
nearly all of the teachers stated that they 
told the students (97.6%), around three-
quarter of the students could recognize 
them (69.0% and 77.1%, respectively). 
The field trip activities were prepared by 

most teachers (88.1%) while only half of 
the students remembered it. In addition, 
not all of the teachers prepared 
worksheets for students (83.3%).   

  Almost of the field trip 
fees came from the government and 
schools (94.9%) which was under the 15-
year Free Education with Quality Policy of 
2009. The open-ended questions 
revealed that there were several teacher 
motivations choosing the PHP as one of 
their destination. The important ones 
were the long history of the place, and 
the outstanding Khmer stone architecture, 
arts, sculptures, and landscape including 
easy access. Some teachers mentioned 
that the students would learn in the 
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authentic place which had never 
happened in the classroom and it was 
more effective than listening to others or 
reading books. Only one of them, 
however, related these field trips with the 
school curriculum. 
  Concerning knowledge, 
teachers thought history was the main 
theme that students would gain 
knowledge about when visiting the PHP. 
Architecture and arts, and sculpture 

themes were the second and the third 
priority. Significance was less important 
when visiting the site. The other two 
themes were related to Cambodia and 
related to other countries. Surprisingly, 
the teachers thought that local legend 
was the least important. In contrast, most 
of the students said that they enjoyed 
and were impressed when the guide told 
them about the story of the local legend, 
Phajit – Oraphim.  

.   

Figure 3: Information about pre-trip preparation

  During trip activity 
  As mentioned above, 

the structure of the field trip was guide-
centered by the officers of the PHP 
and/or sometimes trained young guides. 

One round of the visit was about 40 
minutes to 1 hour. With regard to the 
content, the teachers did not ask for 
specific themes or information related to 
their curriculum and/or lessons. On the 
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other hand, the guides did not know 
exactly what the curriculum or lessons of 
each school were as well.  The content 
or information presented to the school 
groups was mostly up to the guides.  
There were big gaps between institutions. 
Some teachers followed the groups but 
others waited in front of the site. The 
interview revealed that they got bored 
doing many revisits to the same place 
and listening to the same information.  

  In addition, the observation 
revealed that worksheets were the only 
field trip task prepared by the teachers. 
The close-ended questions were about 
the simple information of the PHP, for 
instance, ‘who was the founder of the 
PHP?’, ‘when was the PHP built and by 
whom?’. The open-ended questions were 
sometimes available. The students were 
able to share their experiences and 
feelings. A blank page was occasionally 
provided for drawing or writing. During the 
trip, students were also interested in the 
signage including the one written about 
do and don’t behaviors. The parents who 
joined the field trip also helped their 
children to complete the worksheets.  

  The route at PHP 
comprised of ten stations (Figure 4), 
beginning with gathering students at 
Phlab phla Pleuang Khreung where the 
first station was. The guides introduced 
themselves and usually asked questions 
about PHP in order to check the students’ 
prior knowledge. The guides then 
explained the general content of each 
station in brief to the groups such as 
history, architecture, arts and sculptures, 
the meaning of the buildings, 
construction and restoration. Before going 
into the outer enclosure, group photos 
were often taken at the Naga Bridge, the 
2nd stop (Figure 5). The students were 
excited when they crossed the Naga 
Bridge, travelling from the human world 
to the god’s world. The 3rd station was 
the outer southern gopura where the 
composition of the door frame was 
explained, such as the lintels and the 
columns and especially the stone 
carvings. Going into the gopura, the 
massive pillars and the two different 
kinds of sandstone, white and red one, 
were introduced. The guide invited the 
groups to look at the holes on the 
massive pillars and on the floor, and then 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

        

143 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

asked questions about what these holes 
were used for. Some brave students 
guessed while others discussed it with 
their friends and/or teachers. The 
different kinds of sandstone were in 
different positions, such as the door and 

window frames, together with the 
massive pillars made of white sandstone, 
which is better and stronger in quality 
while the roofs and the walls were made 
of red sandstone.   

 

   

                

Figure 4: Historical route at the PHP 
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Figure 5: Taking a group photo at the Naga Bridge 

 
  The outer gopura, the 
passage way and the second enclosure 
were the 4th station (Figure 6). By 
observing, the students were impressed 
by the space. This landscape was one of 
the popular scenes that students took 
both individual and group photos of. 
They then moved into the inner gopura, 
the 5th station, where they would find the 
auspicious holes and the ancient Khmer 
inscription. Entering the central courtyard, 
three buildings lay ahead, the Brahman 
Shrine (the 6th station), the Prang 
Brahmathat Tower (the 7th station) and 
the main tower (the 8th station). In this 
zone, the remarkable information of the 
PHP, which faces to the south of the main 
tower, and the southern pediment carved 

the Shiva Nataraj scene appeared in front 
of the groups.  Afterwards, the guide took 
the group to the east of the main tower 
in order to explain the construction, 
function, decoration and shape of these 
buildings, Prang Brahmathat tower and 
Brahman Shrine including the eastern 
main tower. The highlights were the five 
shikara layers of the main tower with 
artefacts and the Jayavarman VII’s statue 
(replica) enshrined in the Brahmathat 
Tower. Interestingly, each building is 
made of the different kinds of sandstone; 
white sandstone for the main tower, red 
sandstone for the Brahman Shrine and 
laterite for the Prang Brahmathat Tower. 
While the guides were conducting the 
groups, the students sometimes wrote 
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the answers to the questions, took 
photos, read the signage and talked to 
their friends and teachers. If the students 
did not look at the information, simple 
questions were asked by the guides.  
              Prior to going inside the main 
tower, the groups sometimes could take 
a rest in the shade for about 5 minutes 
while the guides were having 
conversations or giving an opportunity to 
teachers or students who wanted to ask 
questions. Inside the main tower, the 
students were introduced to three 
compositions of the building; mandapa, 
antarala and garbhagrha. The last one is 
where the significant Buddha Image is 
enshrined. Looking up at the upper part 
of the garbhagrha, the restoration 
evidence of the main tower, concrete 
beams, can be seen.  To emphasize the 
Mahayana Buddhist sanctuary of the PHP, 
some of the lintels around garbhagrha 
were introduced. Moreover, somasutra, 
the conduit on the floor, was also 
mentioned.  

 The groups then shifted to 
the western exterior of the main tower to 
see the Ramayana scenes depicted on 
the lintels and the pediments. Although 
the students did not know about the 
depicted scenes such as the scene of 
constructing the causeway to Lanka or 
the scene of the bound Rama and 
Lakshmana with the Nagabas arrows, they 
still felt familiar with the names of Rama, 
Sita, Lakshmana, garuda and the group of 
monkeys. The next stop was the Banalai, 
(the 9th station) situated in the western 
exterior at the inner gopura and then the 
ancient pond, the last station (the 10th 
station). The students were brought back 
to the starting point to complete the 
survey forms for 10 minutes with the help 
of the guides and the researcher who 
read and explain the questions step-by-
step. After completing the survey forms, 
the students had a short free time to 
explore the place, read the signage, finish 
their worksheets and visit the information 
center
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Figure 6: Passage way, the second enclosure and three towers 

  

 In addition, the field trip of 
each school did not visit only the PHP but 
also other places, shown in Table 4. The 
Phimai National Museum, Sai-nagan (a 
huge Banyan tree) and Arts of Museum (3 
D Art gallery) were popular choices for 
the teachers. The reasons were that these 
places are situated in the same area in 
Phimai District. Baan Tarnprasat (an 
archaeology site) is not far from the PHP 
as well. Wat Salaroi and Samrit field are 
related to the history of Thao Suranaree, 
a heroine of Nakhorn Ratchasima 
Province. Wat Phalakroi is famous for the 
sculptures of immoral people. The 
science center focuses on astronomy. 
Other destination was the Nakhon 

Ratchasima zoo where was the most 
interesting place for children, especially 
ocean park section. Field trips were thus 
used to enhance the students’ 
experiences in many aspects which 
sometimes were not related to the 
school curriculum and/or lesson. Many 
destinations of field trip, moreover, 
resulted in too exhausted children.  
   
  Post-trip activity 

  Open-ended question 
was asked by teachers as a post-trip 
activity and assessment. The results show 
that the teachers can be classified into 
two groups; one who had post-trip 
activities and the other who had no post 
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trip activity. The activities mentioned by 
the first group were the students’ 
summarizing their field trip experience in 
term of reports and mind mapping. A 
presentation in front of the classroom 
allows the sharing of student experiences 
and/or conclusion of the information 

which the students acquired from the 
field trips. The assessments were mostly 
from worksheets and/or the observation 
of the student behavior during field trips. 
Some of them did include the writing of 
reports, mind mapping and presenting in 
front of the classroom as well.

 
Table 4: The destinations of school field trips 

  Destination 

1 The PHP, Sai-ngan (Huge Banyan tree), Arts of Museum, Wat Salaloi  

2 The PHP, Sai-ngan (Huge Banyan tree), Baan Tarnprasat (archaeology site) 

3 The PHP, Arts of Museum (3D art gallery), Science Centre of Education 

4 The PHP, Phimai National Museum, Wat Salaloi, Samrit Field 

5 
The PHP, Phimai National Museum, Baan Tarnprasat (archaeology site),   
 Sai-ngan (Banyan tree), Samrit Field 

6 The PHP, Phimai National Museum, Sai-ngan (Banyan tree) 

7 The PHP, Wat Baanrai, Wat Parlagroi 

8 
The PHP, Phimai National Museum, Baan Tarnprasat (archaeology site),  
 Arts of Museum, Sai-ngan (banyan tree), Samrit Field 

9 The PHP, Arts of Museum 

10 The PHP, Nakhon Ratchasima Zoo 

11 The PHP, Phimai National Museum 
 

  Interpretation at PHP 
  The interpretation of 

the PHP was provided not only by the 
guided tours but also by brochures in six 

languages: Thai, English, French, German, 
Chinese and Japanese; and signage in two 
languages, Thai and English. At the 
information center, prehistoric tools and 
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artefacts found during the archaeological 
surveys are displayed (replicas), for 
instance, Phimai Black bowls, metal tools 
and the inscriptions from Bor E Ka. Some 
information about the PHP from both the 
pre-historical and historical period is 
presented as exhibits in the ‘tracing the 
past of Phimai’ theme. Simple questions 
about the PHP included the following; 
What is the purpose of Prasat Phimai?, 
Who built Prasat Phimai?, What is the 
Khmer Prasat? and Where is the biggest 
Mahayana Buddhist Sanctuary in 
Thailand?. The late pre-historical 
settlements of the ancient people are 
labelled including the nearby 
archaeology sites such as at Ban Non Wat, 
Neon U-Lok, Non Sung District, in Nakhon 
Ratchasima Province. The information of 
historical periods started with the 
assimilation of Dvaravati civilization 
during the 7th – 10th centuries BE from 
central Thailand in this area, especially 
Buddhism. In the 11th – 13th centuries BE, 
the settlements was conquered by the 
King of ancient Khmer and then the town 
of Vimaya was established as the center 
of political power. The golden age of 
Phimai was during the 12th – 13th 

centuries BE during the reign of King 
Jayavarman VI, the pioneer king of the 
Mahidharapuru dynasty. Several pieces of 
evidence are shown that Phimai was his 
important administration center. The 
decline of the ancient Khmer Empire in 
this region was during in the Ayutthaya 
period and the Phimai was ruled by the 
king of Ayutthaya (Figure 7). 

  Others aspects are 
exhibited, for example, the construction 
of the Khmer sanctuary; the map and list 
of the ancient Khmer sanctuaries in 
Northeastern Thailand; the royal road 
from Angkor to Phimai as well as the VDO 
presentation of the PHP’s restoration by 
using the anastylosis method. Some of 
the Thai and English books such as guide 
books about the PHP, Khmer sanctuaries 
and other attractive sites in Thailand are 
available for sale.  Unfortunately, the visit 
to the information center was usually 
skipped for the school groups because of 
the large numbers of students in each 
group and the limit of visiting time. 
Although some of them came in and saw 
the exhibits, they hardly understood this 
information without the facilitation of 
interpreters.  However, except for the 
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guided tour, specific interpretations and 
activities for visitors of different ages are 
not provided at the PHP.   
             

 
Figure 7: (a) information center at the PHP (b) Exhibits display in the information center 

 
Curriculum and school 

texts 
  The following question 

was asked to both the students and the 
teachers: which topics about PHP did you 
learn or know about before this visit? The 
results are showed in Figure 8. The topic 
with the highest number of selections 
both the students and the teachers was 
history (22.8% and 19.3%, respectively). 
There were slight differences between 
the results of the students and the 
teachers. For the second topic, teachers 
focused on significance (17.8%) rather 
than arts and sculptures (9.9%) which was 

different for the students (13.7% and 
15.4%). Architecture and conversation 
were chosen by teachers at 11.9% while 
for students, architecture was 13.0% and 
conservation 9.7%. However, the 
students were more interested in the 
local legend – Phajit- Oraphin – than the 
teachers, scoring 12.6% and 8.9%, 
respectively.  

Not surprisingly, the 
teachers and students could link PHP, the 
biggest Khmer sanctuary in Thailand, with 
Cambodia (8.9% and 9.3%, respectively). 
They knew about Angkor Wat. In addition, 
the Khmer language is still used to 

 
                                     (a)                                                                            (b) 
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communicate in daily life by Thai people 
in the Northeast of Thailand such as in 
Burirum, Surin, and Sisaket provinces. 
However, due to the relationship 
between the PHP and other countries 
except Cambodia, although this topic was 
the lowest number by the teachers 
(7.9%) and students (6.5%), they still 
recognized it. However, what exactly 
linked them together was not clear. The 
in-depth interview of the teachers 
revealed that it was probably because 

Thailand has joined the ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015. This affected 
school education. The government 
announced that information about ASEAN 
has to be taught in the schools especially 
dress, greetings and tourist attractions. 
Some students were, therefore, able to 
remember the name of Borobudur 
and/or Prambanan Temple compounds, 
the famous Buddhist and Hindu temple 
Compounds in Java, Indonesia. 

                    

 
Figure 8: Topics were chosen by the students compared to the teachers

  History is studied in-
depth in the curriculum and school texts. 
According to the Basic Education Core 
Curriculum of Thailand (MOE, 2008), 
History is a part of Social Studies. The first 

two topics of the core curriculum are able 
to be related to PHP, as illustrated in 
Table 5. The curriculum of upper primary 
children (G 4 – G6) is relevant to the 
construction of historical concepts such 
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as counting the time periods for G 4; 
investigating the historic development 
from the evidence and human beings in 
both prehistoric and historical periods in 
the local area for G 5; and explaining 
historical methodology and the influence 
of Indian and Chinese civilizations in 
Thailand and Southeast Asia for G 6. It is 
therefore appropriate for the teachers to 
arrange field trips that support learning 
History in their classroom as the 
prehistoric and historic sites and evidence 
from Phimai and the Upper Mun River 
have been found and studied by many 
researchers. To obtain the whole picture 
of this area, there is a national historical 
park (PHP), the national museum and 
archaeological sites in the region. Grade 4 
students, for instance can learn how to 
count the time periods back to at least a 
thousand years. Grade 5 students are also 
able to study human evolution in 
Thailand. Grade 6 students can learn 
about the relationship between the PHP 
and ASEAN as well.  

  For the consideration 
of the teachers’ opinions in terms of the 
links between field trips and the 
curriculum and lessons in the classroom, 

teachers were asked the question ‘Does 
the school have a curriculum related to 
PHP?’. The results indicated that more 
than half of them taught about PHP in the 
classroom (52%). The other two groups 
who had prepared curricula about PHP 
and who had no curriculum or lesson 
related to PHP are the same at 24% 
(Figure 9). The data showed that some of 
the primary teachers taught more than 
one subject. The teachers of the last 
group taught in other subjects, for 
example, Math, Science, and English and 
Thai language. Only one History teacher 
did not teach any topic related to PHP. 
This indicated that the knowledge of PHP 
has been structured by the teachers only 
with regard to history.  
  However, the teachers 
who prepared the curricula were given in-
depth interviews by phone call. One of 
the teachers said that the PHP topic was 
in the school curriculum in order to focus 
on historic methodology and local history 
for Grade 5 students.  She spent 5 periods 
teaching this topic (one period per week). 
In the first period, teacher introduced the 
PHP in brief, and then the students were 
divided into groups. Each group had to 
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gather information on different themes 
from several sources, for instance, 
newspapers, magazines, and the internet. 
The themes were about history, the 
setting, significance, architecture, arts and 
sculptures. The second period started 
with a VDO clip of the PHP. The students’ 
activity was brainstorming in order to 
prepare a presentation in the third period. 
In the fourth period, the students did a 
quiz and the teachers gave them the 
information about the field trip 
preparation. The field trip at the PHP was 
in their last period. In their worksheets, six 
objectives of the field trip appeared; to 
provide integrated learning; to provide 
opportunities for out-of-school learning; 
to practice working in groups; to be able 
to apply prior knowledge with new 
experiences and use them in daily life; to 
establish and transmit a sense of 
awareness about Thai culture and 
wisdom; and to encourage lifelong 
learning. The expected learning 
outcomes were cognitive skills and 
attitudes and disadvantaged children had 
a chance to learn and experience out of 
the school.  The other page was the 
schedule written by the students. After 

the field trip, assessment was done by 
the teachers from the worksheets and 
from observations during the field trip, 
but they did not mention the post trip 
activity. However, the level of student 
contentment could have been asked in 
the classroom or individually. 

  Investigating the teachers’ 
and students’ experiences about PHP was 
also done by asking the question ‘Have 
you ever been to PHP?’. The outcomes 
were that most of the teachers had been 
to PHP (83.3%) regularly with their 
families and schools (46.7% and 35.6%, 
respectively). The reason the other 
teachers had never been to the PHP was 
unclear because of the high percentage 
of ‘other’ choices chosen (71.4%). Almost 
half of the students have been to PHP 
(45.7%). A large number of them visited 
the PHP with schools (35.3%). Others 
went there with their families (21.2%). 
The main reason for ones who had never 
been to the PHP was that no one had 
organized a trip (Figure 10 - 11).  

  To discover the students’ 
view of their prior knowledge about PHP, 
the students were asked the question 
‘Have teachers ever taught you about 
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PHP?’. The result showed that the largest 
group of the students answered they 
have learnt about PHP in their classroom 
(64.1%). 27.7% of them said that their 
teacher had not taught about PHP in the 
classroom but they knew about it from 
other sources. The other 8.2% did not 
have information about PHP. The results 
indicate that majority of students had 
prior knowledge about PHP before the 
field trip (91.8%) and almost half of them 
had visited PHP (45.7%) (Figure 12). 
  In addition, findings 
from the history school texts (G4 – G6), 
used all around the country, disclosed 
that both of Phimai and the Upper Mun 
River Valley were few mentioned. For 
example, the Upper Mun River regions, 
mentioned as prehistoric sites from the 
Iron Age, and Phimai including the PHP 
which have been developed since the 
ancient communities, were found in only 

one teacher’s hand book. Angkor Wat and 
Prambanan temple compounds were 
included as the ASEAN tourist attractions.  

  Nevertheless, two Thai 
books on the stone sanctuary for young 
children have been found. Firstly, a 
cartoon book from the Phimai National 
Museum, sold only at the site, is about 
the construction of the stone sanctuary. 
The fundamental information about how 
the stone tower was built is described 
such as the plan, structure, materials, 
stone quarry site and the construction of 
the building (Figure 13). The other one is 
the stone sanctuaries in the Northeast. 
This book includes information about the 
remarkable stone sanctuaries such as 
Phimai sanctuary, Phnomrung sanctuary 
and Mueang Tum sanctuary. The clear 
pictures of the buildings’ section plan 
and the anastylosis method are also 
presented in this book.
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Table 5: Core curriculum of History for G 4 – 6 related to subject matter in school  
            texts Page 1/2 

Source:     *MOE, 2008: 177 – 179. 
                ** Kongchana , 2016a: 5; 2016b: 4, and 2016c: 16 – 20. 
 
 
 

Core curriculum Indicators* 
Subject matter**  

(School text) 
1. Understanding of the 

meaning and 
significance of 
historical times and 
periods; and the 
ability to avail 
historical 
methodology for 
systematic analysis of 
various events. 

 

Grade 4 
1. Count the time periods by 

decade, century and millennium 
2. Explain the ages in studying the 

brief history of mankind. 
3. Categorize the evidence used in 

the studying the historical 
development of the local area. 

 
1. Count the time periods by 

decade, century and 
millennium. 

2. The ages and evidence of the 
history of mankind  

- Prehistoric period 

- Historic period 

Grade 5 
1. Investigate the historical 

development of the local area 
by using a variety of evidence. 

2. Collect data from various 
sources in order to reasonably 
answer historical questions. 

3. Explain the differences between 
truths and facts concerning the 
history of the local area. 

 
1. Investigate the historical 

development of the local area 
by using a variety of evidence; 

- Statues 

- Temples 

- Tourist attractions 

-  Etc. 

Grade 6 
1. Explain the importance of 

historical methodology in 
making a simple study of 
historical events. 

2. Present data from a variety of 
evidence in order to understand 
events of the past. 

 
1. Learning the historical 

methodology from historical 
evidence; 

- Inscriptions 

- Archives 

- Documents 

- Etc. 
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Table 5: Core curriculum of History for G 4 – 6 related to subject matter in school  
  texts Page 2/2 

Source:     *MOE, 2008: 177 – 179. 
                ** Kongchana , 2016a: 5; 2016b: 4, and 2016c: 16 – 20. 

 

           

Core curriculum Indicators* 
Subject matter**  

(School text) 
2. Understanding of the 

development of 
mankind from the 
past to the present; 
realizing the 
importance of 
relationships and the 
continuous change of 
events, and the ability 
to analyse their 
effects.  

Grade 4 
1. Explain in brief the settling and 

development of human beings 
in the pre-historic and historic 
ages. 

2. Cite examples of historical 
evidence found in the local area 
that show the development of 
mankind 

 
1. History of human evolution in 

Thailand; 

- Prehistoric period 

- Historic period; 

- Before Sukothai 

- Sukothai 

- Ayutthaya 

- Rattanakosin 
Grade 5 
1. Explain in brief the influence of 

Indian and Chinese civilizations 
on Thailand and Southeast Asia. 

4. Discuss in brief the influence of 
foreign cultures on the present 
Thai society. 

1. Brief explanation of the 
influence of Indian and Chinese 
civilization;  

- religion 

- language,  

- architecture  

- food 

Grade 6 
1. Explain the present social 

economic and political 
situations of neighbouring 
countries. 

2. Explain in brief the relationships 
of the ASEAN Group. 

 
1. Neighbouring countries in brief 

(ASEAN) 
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Figure 9: Number of the teachers who had prepared curricula and lessons connected 
to the field trip and school lessons 

 

 
Figure 10: Numbers of teachers and students that have been to the PHP 
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Figure 11: The people with whom teachers and students visited PHP 

 
 

 
 

Figure 12: The number of students who learnt about the PHP before the field trip 
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Figure13: (a and b) the cartoon book of the construction of the stone sanctuary 

Source: Phimai National Museum, 2008. 
 

Discussions 
 Trip preparation and interpretation 
for children 
 Learning from outdoor experiences 
has been proved to enhance learning in 
the classroom. The results discovered 
that the students seem to prefer activities 
more than merely holding documents, 
listening to guides or reading the signage. 
Although the explanations did not 
motivate learning the information about 

the site, most of the students did enjoy 
the field trip. They mentioned that they 
had learnt and seen new things which 
they could not do in the classroom. 
Content related to the field trip that both 
teachers and the students mentioned 
focused on history.  

 With reference to the aspect 
of interpretation, there is a large gap 
between the teachers and the guides in 
that they have never communicated or 

 
                                (a)                                                                 (b) 
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worked together to prepare and interpret 
appropriate information for children of 
particular ages. The teachers thought that 
it should be the role of the PHP to do the 
interpretation. On the other hand, the 
PHP do not know what the teachers and 
the students need for their field trip or 
information relating to the curriculum or 
lessons in the classroom. They thought 
that the guided tour is enough 
interpretation for every group. This shows 
that there is insufficient interpretation 
during the visit to the PHP. By 
observation, the guide explained what 
he/she thought would be interesting and 
what the students or visitors would like 
to know. Some information might be 
linked to the curriculum or the lesson in 
the classroom, but some might not. It is, 
however, important to mention that 
although teachers got bored when they 
listened to the same information many 
times they still failed to give any feedback 
to the PHP. Some of them solved this 
problem by waiting for the groups in front 
of the PHP under the shade.    

 Regardless of the explanation, 
the students did not get particular 
information about the PHP because of 

the use of technical terms without giving 
details making it hard to understand even 
for adults. Interviewing teachers reveals 
that most of the information about the 
PHP came from the Phimai guidebook. 
The only task of the site visit was a 
worksheet prepared by the teachers 
often containing short paragraphs about 
each place and closed-ended questions 
such as ‘When was the sanctuary built 
and by whom?’ which the students had 
to complete. The students mentioned 
that they preferred worksheets with 
drawing rather than writing and/or 
answering closed-ended questions. The 
number of the students in each group, 
moreover, affected the concentration of 
students as well as the control of the 
groups. The larger the group of students, 
the less efficient was the learning. Usually 
there were not more than 20 persons 
who followed the guide until the end.    

 With regard to the survey and 
observation, it is clear that the existing 
interpretation for students at the PHP 
lacks effective interpretative material. 
Although the information center not only 
provides a timeline of the history relating 
to Phimai sanctuary, but also several 
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languages brochures. However, the 
student groups normally did not use 
these services because of the short time 
visit and the large number of students in 
each group. The students spend most of 
the time listening, looking, and writing the 
answers to their assignment so they did 
not have time to read the exhibits. Only 
a few students went into the information 
center and saw the exhibits. 
Unfortunately, they were hard to 
understand because the exhibits were 
not aimed at young children.  

 However, learning and 
education reform concerns people and 
organizations coming together to consider 
the educational task. An appropriate 
interpretation for young children at the 
PHP should be provided by cooperating 
with many institutions especially schools 
and the PHP. To be effective, cooperative 
planning and the design of interpretations 
should be covered in three stages; before 
trip, during trip and post trip. The 
interpretation should cover not only the 
structure of guide-centered tours but 
should provide materials and activities 
including assignments as well.   
  

 Curriculum and content 
 As previous mentioned, 

history was the core theme of the field 
trip at the PHP. A systematic activity 
which would promote learning history 
with effectiveness and meaningfulness of 
history teaching in Thailand was 
suggested by Pongvuthitham (2007). The 
content of this subject concerns the 
chronology of the events which is far 
from the learners’ life, especially for 
young children. Most of it is abstract. The 
learners need to integrate critical thinking 
with historical imagination to construct 
historical concepts. Shaping the historical 
concepts by using interpretation and 
evaluation of the facts in the classroom is 
not enough. Adequate activities which 
come from the collaboration of teachers 
and students to choose appropriate ones 
would be more practical.  The activities 
usually consisted of reading textbooks in 
the classroom, gathering information from 
several sources, exhibiting, site visits, and 
post-visit activities such as state 
performances and in front of classroom 
presentations. The evaluation is done by 
teachers, students and parents.  
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 Nevertheless, the survey 
results revealed that the activities 
planned by the teachers were similar to 
those mentioned above. Three quarters 
of the teachers mentioned that the field 
trips were related to the curriculum and 
lessons in the classroom mostly in terms 
of history.  For the construction of 
academic concepts, however, not only 
history but other subjects were not 
obvious as well. Firstly, the destinations 
of the field trips chosen by the teachers 
show that the teachers included many 
aspects. They were not aware of any 
specific goals of these visits. Some of 
them chose to visit places which were in 
the same area but involved different 
topics such as the PHP, Sai Ngam (huge 
banyan tree) and the 3D art gallery. Other 
teachers selected places that the 
students would prefer such as the zoo 
and the observatory. These results 
indicated that although these field trips 
have the potential to provide essential 
learning experiences, several teachers 
might not be aware of their role in the 
experience and might not take full 
advantage of this resource.   

 Many researchers have 
presented the role of teachers and the 
student with regard to field trip 
experiences. Griffin and Symington (1997) 
suggested that teachers used chiefly task-
oriented teaching practices in their 
classroom and made little effort to 
connect topics and the museum. 
Storksdieck (2001) revealed that teachers 
were usually unaware of their role in 
tailoring their students’ experiences 
during field trips. Kisiel (2005) also 
stressed that teachers might not have 
explicit goals for their visit and cannot 
connect the out-door experience to the 
classroom curriculum.  
 In a historical perspective, 
results from the interview, not only the 
students, but also the adults revealed 
that they got confused and could not 
relate the Phimai history with Thai History. 
There are various reasons which could 
explain this. For instance, during the reign 
of King Rama V (1868 – 1910), Siam was 
invaded by western countries. One of the 
policies transforming Siam as a modern 
country in order to protect the nation 
from being colonialised was the creation 
of unity in terms of Thai History which 
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could be divided into three periods; 
Sukhothai, Ayutthaya and Rattanakosin. 
The local histories, both prehistoric and 
historic, were disregarded. The 
outstanding history of this region is the 
development of the ancient communities 
around the Upper Mun River Valley 
including Phimai, from the prehistoric to 
the historic period for more than three 
hundred years as the agricultural and rock 
salt producing communities before the 
beginning of Thai history in the Sukhothai 
period. Unfortunately, the history of the 
ancient communities of the Upper Mun 
River Valley particularly the history of 
Phimai seems to be connected to the 
ancient Khmer Empire more than Thai 
History.  

 Additionally, the several 
destinations chosen by the teachers 
showed that they had many aspects to 
cover but did not recognize their 
significance. They did not try to construct 
the whole picture of the development or 
the history of this area so the students 
were unable to understand the history of 
Phimai. The students felt that Phimai was 
individual or isolated from Thai History. 
To get an overview of the local history of 

this region, the information should be 
reinterpreted. Furthermore, the history of 
ASEAN especially Thailand and neighboring 
countries should be reconsidered as well 
because of the ASEAN Economic 
Community (AEC) which has been 
established to support the relationship 
and networks of ASEAN trade and 
production since 2015. 
 
Conclusion 
 The study of field-trip of 
school children in Nakhon Ratchasima 
province at PHP showed that Social 
Studies especially History was emphasis. 
Guide-centered by the officers of the PHP 
and/or sometimes trained young guides 
was used as the structure of the field trip. 
Worksheets with simple questions were 
only tool prepared by the teachers. Most 
of the children had some information 
about PHP before their visits. Although 
the objectives of the field-trips were less 
related to the school curriculum school 
children showed the positive results of 
authentic places visits. Interpretation of 
young children needed to be improved 
with collaboration of all stakeholders.  
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การพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตามหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบ
โอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน
ที่พัฒนาขึ้น 
 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 สร้างระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและคณะครูผู้มี
ประสบการณ์ด้านการเทียบโอน ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 17 คน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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เหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสมีา 
จ านวน 32 คน และนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 13 จ านวน 30 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นระบบประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนและแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการพัฒนาระบบ พบว่า 1) ระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดส า นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) งานเตรียมการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  (1.1) 
แผนด าเนินงาน (1.2) คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน (1.3) คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน และ 
(1.4) งานก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  (2) งานด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 
คือ (2.1) ส่วนน าเข้า (2.2) ส่วนประเมินความรู้และประสบการณ์และ (2.3) ส่วนรายงานผล  (3) งาน
รายงานผล และ (4) งานน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงงาน 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื ่อเทียบโอน พบว่า ผู ้ใช้ระบบมีความคิดเห็นว่าระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ฯ มีประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง อยู่ในระดับ
มาก  
ค าส าคัญ: ระบบประเมินผลการเรียนรู้ การเทียบโอน อาชีวศึกษา  
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Abstract 
The objectives of this research were (1) to develop the knowledge and 

experience evaluation system in transferred education for technical diploma curriculum 
of colleges under the Vocational Education Commission; and (2) to verify quality of the 
developed knowledge and experience evaluation system. 
 The research operation comprised two stages. The first stage was the 
development of the knowledge and experience evaluation system in transferred 
education for technical diploma curriculum of colleges under the Vocational Education 
Commission with the use of Delphi Technique.  The research informants were 17 experts 
and teachers who had experiences on transferring of learning outcomes in colleges 
under the Vocational Education Commission. The employed research instrument was a 
questionnaire on opinions toward appropriateness and feasibility of the system.  
Statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, and mean, with 
the use of Delphi Technique.  The second stage was the quality verification of the 
developed knowledge and experience evaluation system in transferred education.  
Research informants were 32 administrators, section heads and instructors of Nakhon 
Ratchasima Vocational College, and 30 purposively selected students of Vocational 
Diploma in Business Computer Program.  The employed research instruments were the 
developed knowledge and experience evaluation system in transferred education, and 
a questionnaire concerning the developed knowledge and experience evaluation 
system in transferred education. Statistics employed for data analysis were the mean, 
and standard deviation. 
 Regarding results of the system development, it was found that 1) the 
developed knowledge and experience evaluation system in transferred education for 
technical diploma curriculum of colleges under the Vocational Education Commission 
was composed of four components, namely, (1) the preparation work which comprised 
four sub-components: (1.1) operational plan, (1,2) qualifications of the persons to be 
evaluated, (1.3) qualifications of evaluation committee members, and (1.4) the work of 
determining indicators and evaluation criteria; (2) the operational work which comprised 
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three sub-components, namely, (2.1) the input, (2.2) the evaluation of knowledge and 
experience, and (2.3) the reporting of outcomes which consisted of the outcome 
reporting work and the application of evaluation results for work improvement; 2) results 
of quality verification of the developed knowledge and experience evaluation system 
in transferred education showed that the system users had opinions that the developed 
system was useful, feasible, appropriate, and accurate at the high level.    
Keywords: Learning outcome evaluation system, Transfer of experience, Vocational  
       education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การจัดการศึกษาต้องให้ความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ การบูรณา
การตามความ เหมาะสมของแต่ ละระดับ
การศึกษา มิใช่ให้เรียนรู้เป็นส่วน ๆ เพราะความรู้
แบบแยกส่วนจะน าไปสู่การกระท าแบบแยกส่วน 
ท าให้เกิดการเสียดุลยภาพและเกิดวิกฤติการณ์
ขึ้น การศึกษาเรียนรู้จ า เป็นต้องให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้แบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวม สามารถบูรณา
การหรือเชื่ อมโยงความรู้และน า ไปใช้ เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต (ประเวศ วะสี , 
2550, น. 176) การศึกษาที่ดีควรจะสร้างให้คน
ฉลาด เป็นคนดีและมีความสุข กระบวนการ
เรียนรู้ควรช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีเรียนและ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ที่
แท้จริงนั้นไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเสมอไป 
ครูควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  การเรียนแบบ
ใหม่จึงเป็นการเรียนตามความพร้อม ผู ้เรียน
สามารถเรียนได้ทุกเวลา เรียนที่ไหน สอบที่ไหน

เมื่ อใดก็ ได้ (รุ่ งแก้วแดง , 2545, น. 184) ซึ่ ง
สอดคล้องกับพ ร ะ ร า ช บ ัญญ ัต ิก า ร ศ ึกษ า
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 25 
ก าหนดไว ้ว ่าการจ ัดการศ ึกษานั ้น  รัฐต้อง
ส่งเสริมจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ในอดีตที่ผ่านมามีคนจ านวนน้อยที่จะได้
เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เนื่องจากการจัด
การศึกษาในระบบมีข้อจ ากัดหลายประการทั้งใน
ด้านการขาดโอกาสและความเสมอภาคของ
ประชาชน การขาดแคลนทรัพยากรทาง
การศึ กษาและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ของกา รจั ด
การศึกษาในระบบโรงเรียน (สุนทร ยุทธชนะ, 
2545, น. 1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ  สั งคมและการ เมือง  ตลอดจน
เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของมนุษย์สงูมาก 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วีดิทัศน์ 
คอมพิวเตอร์  สามารถช่วยให้ผู้เรียนจ านวนมาก
ที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ได้
รับรู้และเรียนรู้ข่าวสารข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
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และทั่วถึง จึงเป็นที่มาของการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนกับครูผู้สอน
โดยตรง (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 8) ผู้เรียน
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง โ ดย อุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การ
เรียนการสอนในอนาคตจึงมีแนวโน้มเป็นการ
เรียนการสอนในลักษณะการฝึกอบรมหลักสูตร
ในระยะสั้น การกวดวิชา การชี้แนะ การให้
ค าปรึกษา การสอนทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ การ
สอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและการสร้าง
ความรู้โดยผู้เรียน   
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 ตามมาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพใ ห้จัด ได้ ใน  3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ แต่ต้อง
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
ทั้ ง ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาเน้น
การฝึกทักษะให้มีความช านาญในด้านสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ การฝึกทักษะไปประกอบอาชีพ
ได้ ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อให้ได้
คุณวุฒิ การศึ กษาในหลั กสู ตรต่ า ง  ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนด เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป หรือผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผู้
ที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน สามารถ
น าประสบการณ์การท างานใช้ในการเทียบโอน
ผลการเรียน และสามารถเข้ารับการศึกษาหรือ
ศ ึก ษ า ต ่อ ใ น ร ะ ด ับ ก า ร ศ ึก ษ า ที ่ส ูง ขึ ้น ไ ป 
(Evan, 1990 อ้า งถึง ใน  ส ุนทร ยุทธชนะ , 
2545, น.  2) ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวุฒิ
การศึกษา และยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมทั้งเพื่อขอยกเว้นการเรียนในรายวิชาของ
สถานศึกษาที่เข้าเรียน  
 ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินไว้ 
3 ด้านได้แก่ ความรู้/ทักษะประสบการณ์และ
ผลงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมใน
การท าหน้าที่ประเมินความรู้และประสบการณ์ ผู้
ขอเทียบโอนที่มาจากสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ขอเทียบโอน  
ปัญหาการติดต่อขอความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการบางแห่ง ส่วนกรรมการที่ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน หรืออาจารย์
จากสถาบันอ่ืนที่ได้รับเชิญมาเพื่อการเทียบโอน 
ครูผู้สอนหรือผู้ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ เป็น
บุคลากรในสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการประกอบอาชีพที่มีส่วนส าคัญต่อการ
เทียบโอนประสบการณ์นั้น ๆ ส่วนวิธีการวัดและ
ประเมินผลแตกต่างกันตามความรู้และความ
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เข้าใจของคณะกรรมการของแต่ละสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ใน
การประเมิน ท าให้ขาดเกณฑ์การประเมิน ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันและสามารถน าไปใช้ในทุก
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การพัฒนาระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน จากการ
วิจัยครั้งนี้ ท าให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาได้มี ระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเน้น
เป้าหมายที่การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
นอกระบบ และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 50 และมาตรา 51 สถาบันต้องจัดระบบ
การจัดการให้เอ้ืออ านวยแก่ ผู้มีประสบการณ์ ผู้
ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้และผู้ที่
ผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ โดยจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 
ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์วิชาชีพมาเทียบ
โอนเป็นผลการเรียนและสะสมเป็นหน่วยกิตและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่
สนใจได้ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมามีการจัดเก็บ
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่
เหมาะสม ท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมา สามารถ
น า ไปใช้ ในการประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ประสบการณ์ของผู้ขอรับการประเมินได้อย่าง
ถู กต้ อง  เชื่ อถื อ ได้  และมี ความเหมาะสม 
นอกจากนั้นยังมีระบบสารสนเทศช่วยในการ
ตัดสินใจ และเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อสร้างระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนที่พัฒนาขึ้น 

 
นิยามศัพท์ 
 1. การเทียบโอนผลการศึกษา หมายถึง 
การน าผลการศึกษาและผลการเรียนรู้ ที่เป็น
ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตหรือจาก
ประสบการณ์การท างาน การเข้าร่วมกิจกรรม 
ชมรม กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และสังคม การ
ฝึกอาชีพ เกียรติบัตร รางวัล วุฒิบัตร ผลการ
เรียนจากสถานศึกษาทั้งจากการเรียนรู้ในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย มาประเมินเข้าสู่
ห ลั ก ก า ร เ ที ย บ โ อ น ร ะ ดั บ ใ ด ร ะ ดั บ ห นึ่ ง 
ประกอบด้วย (1) การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ และ (2) การเทียบโอนผลการ
เรียนรายวิชา/กลุ่มวิชา 
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 2. ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน หมายถึง ระบบซึ่ง
ประกอบด้วยงานย่อย ๆ ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ (1) 
งานเตรียมการ ประกอบด้วย แผนด าเนินงาน 
คุณสมบัติผู้ขอประเมิน กรรมการประเมิน ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ (2) งานด าเนินการ (3) งาน
รายงานผล และ (4) งานน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงงาน 
 3. การพัฒนาระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน หมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาสารสนเทศใน
การตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธภิาพ 
โดยพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของ
บุคคล จากประสบการณ์การท า งานหรือ
ประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้การรับรองคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบุคคล ในด้านความรู้และ
ประสบการณ์  เที ยบกั บฺ เ กณฑ์ม าตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมี
การใช้โปรแกรมระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ส าหรับจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน คณะกรรมการประเมินและงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ท าให้การสืบค้นข้อมูล 
การปรับปรุงแก้ไขและการรายงานผลท าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 
 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. ได้ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยที่สัมพันธ์กัน มีเป้าหมายในการ

ด าเนินงานที่เหมือนกัน ท างานประสานกันอย่าง

เป็นระบบ มีการรายงานผลและน าผลการ

ประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบที่ได้สามารถน าไปใช้

กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีการ

ด าเนินการประเมินความรู้และประสบการณ์

ให้กับนักเรียนนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ระบบที่

ได้สามารถแก้ปัญหาการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินที่สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการก าหนดไว้

แตกต่างกัน ท าให้ผลที่ ได้แตกต่างและไม่มี

มาตรฐาน 

 2. ได้โปรแกรมระบบประเมินผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ท าให้การ

จัดการข้อมูล ผู้ขอรับการประเมินคณะกรรมการ

ประเมิน รายวิชาที่ขอประเมิน ครูที่ปรึกษา มี

การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาที่

น าระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์

เพื่อเทียบโอนไปใช้ มีโปรแกรมส าหรับสืบค้น

ข้อมูลและรายงานผลการประเมินได้สะดวก
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รวดเร็วขึ้น ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ การ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจึงสามารถท าได้ง่าย และ

รวดเร็ว มีความปลอดภัยจากโปรแกรมที่มีการ

ก าหนดระดับของผู้ใช้งาน 

 
วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 
ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 สร้างระบบประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ระบบ  
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
การศึกษาดูงานสถานศึกษา และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินและการเทียบโอน
ผลการเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน
เพื่ อน า มา ใช้ ส า หรั บ เป็ นแนวทา ง ในการ
สังเคราะห์ระบบ 
 ขั้นตอนที่ 2  การสังเคราะห์ระบบ 
เป็นการร่างระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ให้ได้องค์ประกอบ
ย่อยแต่ละองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 
 ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบระบบ  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่ อ เที ยบโอนที่ ส่ ง ไปใ ห้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากคณะครูผู้มีประสบการณ์
ด้ านการ เที ยบโอนของสถานศึกษาสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
17 คน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความ
เหมาะสม ดัชนีความเป็นไปได้ และดัชนีความ
สอดคล้อง  
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนาต้นแบบ 
เป็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายด์ เอสคิวแอล 
(MySQL) และโปรแกรมพีเฮชพี (PHP) มีขั้นตอน
ด าเนินการได้แก่ การออกแบบโปรแกรม ส่วน
แสดงผล ระบบฐานข้อมูล รหัสโปรแกรมและ
จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม 
 ระยะที่  2  ตรวจสอบคุณภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน 
  ผู้วิจัยได้น าระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) จ านวน 30 คนและบุคลากร
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ านวน 32 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อระบบด้านการใช้ประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
     ผลการวิจัย 

 1.  ผลการพัฒนาระบบ ระบบที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
   1.1 ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ    
  อ ง ค์ ป ร ะ กอ บ ที่  1  ง า น
เตรียมการ ประกอบด้วย (1) แผนด าเนินงาน 
ประกอบด้วย งานวางแผน งานครูที่ปรึกษา งาน
ประชาสัมพันธ์ งานลงทะเบียนผู้ขอรับการ
ประ เมิน  ง านประ เมินผลการ เรี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์ งานติดตามผลและตรวจสอบ (2) 

คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน (3) คุณสมบัติของ
คณะกรรมการประเมิน และ (4) งานก าหนดตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  
  อ งค์ ป ร ะ กอบ ที่  2  ง า น
ด าเนินการ ประกอบด้วย ส่วนน าเข้า ส่วน
ประเมินความรู้และประสบการณ์ และส่วน
รายงานผล  
  องค์ประกอบที่ 3 งานรายงาน
ผล ประกอบด้วย  รายงานข้อมูลของงาน
เตรียมการ รายงานข้อมูลของงานด าเนินการ 
รายงานผลการประเมินรายบุคคลและรายงาน
ผลการประเมินแบบกลุ่ม 
  องค์ประกอบที่ 4  งานน าผล
การประเมินไปใช้ปรบัปรุงงาน เปน็การรายงานผล
การปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 1  โครงสร้างระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระบบประเมินผล

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 

1 

งานเตรียมการ 

 

องค์ประกอบท่ี 

2 

งานด าเนินการ 

 

องค์ประกอบท่ี 

3 

งานรายงานผล 

 

องค์ประกอบท่ี 

4 

งานน าผลการ

ประเมินไปใช้

ปรบัปรุงงาน 

 

แผนด าเนนิงาน 

 

คณุสมบตัผิู้ขอรบั

การประเมิน 

 

งานวางแผน 

 

 

งาน

ประชาสัมพันธ์ 

งาน 

ครูท่ีปรึกษา 

งานลงทะเบียนผู้

ขอรับการ

ประเมิน 

งานประเมินผล

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์

งานติดตามผล

และตรวจสอบ 

ส่วนน าเข้า 

 

ส่วนประเมิน

ความรู้และ

ประสบการณ ์

ส่วนรายงานผล 

 

รายงานผลการ

ปรบัปรุงงานที่

เกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

คุณสมบัติผู้

ขอรับการ

ประเมิน 

คณุสมบตัิ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การประเมิน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประเมิน 

รายงานข้อมูลของ

งานเตรียมการ 

รายงานข้อมูลของ

งานด าเนินการ 

รายงานผลการ

ประเมินรายบคุคล 

รายงานผลการ

ประเมินแบบ

กลุ่ม 

คณุสมบตัิของ

คณะกรรมการ

ประเมินผลฯ 

งานก าหนดตัวบ่งชี้

และเกณฑก์าร

ประเมิน 
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 1.2 โปรแกรมระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน พัฒนา
โดยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายด์ เอสคิวแอล
และโปรแกรมพีเฮชพี ท างานบนระบบปฏิบตักิาร 

Windows 10 โป รแกรมประกอบด้ วย เมนู
ผู้ใช้งาน งานเตรียมการ งานด าเนินการ งาน
รายงานผลและงานที่เก่ียวข้อง 

ภาพที่ 2 ส่วนหน้าจอเมนูหลักของโปรแกรม 
 

2.   ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์        
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ใช้มี
ความคิดเห็นต่อระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอนว่ามีประโยชน์ มีความ
เป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมีความถูกต้อง อยู่
ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้ น สู ง ข อ งสถ านศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นส าคัญ
ที่น ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 1.1 ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ประสบผลส าเร็จได้ 
เริ่มจาก  
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  1) กระบวนการสร้างระบบ 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์
ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาต้นแบบและ
ประเมินระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2536, น. 5) การพัฒนาระบบต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์
ระบบ สร้างแบบจ าลองระบบและการทดสอบ
ระบบ ภายในระบบที่สร้างขึ้นมีหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและท างานสัมพันธ์กัน งานวางแผน
รับผิดชอบโครงการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประชาสั มพันธ์  ครูที่ ป รึ กษา  ลงทะ เบียน 
ประเมินผลและคณะกรรมการติดตามผล มีการ
เชิญคณะกรรมการมาประชุมร่วมกัน ชี้แจง
บทบาทหน้าที่ภารกิจแต่ละงาน ร่วมกันก าหนด
งบประมาณที่ ใ ช้  ร ะยะ เ วลากา รท า ง าน 
กระบวนการท างาน รายงานผลการปฎิบัติงาน
แต่ละงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขงานที่มีปัญหา
จากรายงานดังกล่าว โดยงานติดตามผลและ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์  
ศรีฟ้า (2544, น. 11) สาโรช โศภีรักษ์ (2550) 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2551, น. 15) และองค์ประกอบ
ของระบบได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ 
  2)  แนวคิดการสร้างระบบฯ ที่
สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาระบบประเมิน
ของ นิโว (Nevo, 1983. อ้างถึงใน สมคิด พรม
จุ้ย , 2535, น. 46) ปรับปรุงและขยายค าถาม
หลักที่สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เสนอใหม่

เป็น 10 ค าถาม การประเมินคืออะไร มีหน้าที่
อะไรบ้าง อะไรคือสิ่งที่ประเมิน สารสนเทศที่ได้
จากการประเมิน ควรใช้เกณฑ์อะไร ประเมินเพื่อ
ใคร มีวิธีการอย่างไร ใครมีหน้าที่ประเมิน และ
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน สอดคล้องกับ
ระบบที่สร้างขึ้น มีการก าหนดคุณสมบัติผู้ขอรับ
การประเมิน เป็นนักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์อาชีพ จากหลักฐานการฝึกอบรม 
แฟ้มสะสมงาน ใบวุฒิบัตร ใบรับรองงานจาก
นายจ้าง ส าหรับใช้ในการประเมินเบื้องต้นโดยครู
ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า จากคู่มือการประเมิน
เบื้องต้นและประเมินความรู้จากประสบการณ์  
ที่งานประชาสัมพันธ์จัดท าไว้ให้ จากนั้นเขียนใบ
ค าร้องในแบบฟอร์มขอประเมินเบื้องต้นที่งาน
ลงทะเบียนผู้ขอรับการประเมิน และเข้ารับการ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประเมินเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3 คน ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการ
ประเมินเบื้องต้น มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน
ความรู้และประสบการณ์จากคณะกรรมการ
ประเมิน โดยมีวิธีการหลากหลายเพื่อตรวจสอบผู้
ขอรับการประเมินว่ามีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ความช านาญ เจตคติ ตรงตามรายวิชาที่
ขอเทียบโอนหรือไม่ โดยต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการประเมิน จึงจะสามารถน าผล
จากการประเมินไปขอเทียบโอนรายวิชาที่
ต้องการได้ 
  3)  กระบวนการท างานของ
งานเตรียมการ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
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ของระบบฯ เพราะเป็นส่วนที่ผู้บริหารและ
บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจให้
เห็นความส าคัญของการประเมินความรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ผู้วิจัยน าเสนอให้
เห็นว่ากระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินและงาน
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ในส่วน
ของงานที่เกี่ยวข้องใน(1) แผนด าเนินงาน ได้แก่ 
งานวางแผน งานครูที่ปรึกษา งานประชาสัมพนัธ์ 
งานลงทะเบียน งานประเมินผลและงานติดตาม
ผล ในระบบฯ ผู้วิจัยได้น าแผนด าเนินงานมาเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น เ ต รี ย ม ก า ร  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้อง ได้ท าความเข้าใจ
ถึงสิ่งที่จะประเมิน ซึ่งแผนด าเนินงานครั้งนี้ได้
น าเสนอให้เ ห็นหน้าที่ รับผิดชอบของงานที่
เกี่ยวข้องในระบบฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
การประเมินที่กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนนั้น ผู้ประเมิน
ต้องวิเคราะห์สิ่งที่ประเมินเพื่อท าความเข้าใจสิ่ง
ที่ประเมินก่อนที่จะด าเนินการประเมิน  
 4)  กระบวนกา รท า ง านของ ง าน
ด าเนินการ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้งานประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นผู้ด าเนินการ เริ่ม
จากการท าความเข้าใจสิ่งที่จะประเมิน ก าหนด
เป็นคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินแยกตามรายวิชา มีการเก็บ

รวบรวมจากหลายแหล่ง เช่น แฟ้มสะสมงาน 
วุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ได้รางวัล และวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ได้
รายงานผลการประเมิน จะได้สารสนเทศจากการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประเมินเบื้องต้นโดย
คณะกรรมการประเมินเบื้องต้น สิ่งที่ส าคัญของ
ขั้นตอนนี้คือการก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่
ล ะ ร า ย วิ ช าที่ คณะกร รมกา รป ระ เมิ น ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ น าไปใช้ร่วมกันและเป็น
แนวทางเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการประเมิน ท าให้ได้
เกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐาน เหมาะสม
ส าหรับการประเมินเพื่อเทียบโอนได้ 
 5)  การรายงานผลและงานน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงงาน เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของระบบฯ งานติดตามผลได้วิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ สรุปผลและ
น าสารสนเทศจากผลการประเมินไปใช้ในการ
ตั ด สิ น ใ จป รั บป รุ ง แล ะพัฒน า ระบบ ง า น
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนได้ทันที  ในกรณีที่ งานติดตามผล
ตัดสินใจได้และน าเสนอสรุปผลการประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เสนอต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการในการประชุมเพื่อขอความ
สนับสนุนและช่วยเหลือในการที่จะร่วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้



 

178 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ พื่ อ เ ที ย บ โ อ น  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 1.2 โปรแกรมระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน พัฒนาขึ้น
เพื่อประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการในงานที่
เก่ียวข้อง มีฐานข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ประเมิน หลักสูตรรายวิชา แผนกวิชา ครูที่
ปรึกษา และรายงานผลการประเมิน ท าให้
สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจได้สะดวกและรวดเร็ว  
 ด้านการท างานของโปรแกรม ซึ่ ง
ประกอบด้วยเมนูย่อยได้แก่ เมนูงานเตรียมการ 
เมนูงานด าเนินการ เมนูรายงานผลและเมนูงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่ามีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินไว้อย่างเป็นระบบท า
ให้สะดวกต่อการเรียกข้อมูลมาตรวจสอบและ
แก้ไขได้ตามต้องการ อธิบายเนื้อหาชัดเจนและ
สอดคล้องกับโปรแกรม อ่านแล้วปฏิบัติตามได้
ง่าย และภาพประกอบมีส่วนช่วยให้เข้าใจและ
ปฏิบัติได้ดีขึ้น  
 2. การตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์   
 จากการทดลองน าระบบประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนไปใช้ 
พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบประเมินผล

การเรียนรู้ เห็นว่า ระบบประเมินฯ สามารถ (1) 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา 
ท้องถิ่นและชุมชน มีประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกบั
เวลาที่ ใช้ในการด าเนินการ และมีส่วนช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นอกระบบ (2) มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้
จริงกับการเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์ 
ท าความเข้าใจได้ง่าย ประเมินได้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์
การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (3) มีการ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้อง
ต่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ 
(4) มีความถูกต้องตรงกับการปฏิบัติงานจริง  
ช่วยให้ได้สารสนเทศที่เชื่อถือได้  ให้สารสนเทศที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ในการด าเนินการเทียบ
โอนความรู้จากประสบการณ์ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อ เสนอแนะในการน าระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนไปใช้กับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 1.1 การประชาสัมพันธ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ต้องมีการก าหนด
แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ในการท าคู่มือ เอกสาร และมี
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การติดตามผลการด าเนินงาน และบุคลากรต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้องให้กับผู้สนใจ
ได้   
 1.2 การ ให้ค า แนะน า กา ร เตร ีย ม
หลักฐาน เอกสารที่ใช้ส าหรับการประเมิน
เบื้องต้นโดยครูที ่ปรึกษา  ต้องมีความรู้ความ
เข้ า ใจใน เกณฑ์การ เทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ มีประสบการณ์สอนไม่ต่ ากว่า 3 ปี
และผ่านการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ และเป็น
ครูผู้ สอนในสาขาวิชา เดียวกับผู้ ขอรับการ
ประเมิน และควรมีการติดต่อกับผู้ขอรับการ
ประเมินผ่านทางสื่อโซเชียลที่สะดวก รวดเร็ว 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล ฯลฯ 
 1.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความรู้และประสบการณ์ ควรใช้เกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐาน เดี ยวกัน ในแต่ ละรายวิช า  โดย
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าเกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาแต่ละแห่งในการน าไปใช้ 
 1.4 การก าหนดหลักสูตรที่ใช้ในการ
เทียบโอน ควรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในแต่
ละรายวิชามีการก าหนดหน่วยสมรรถนะ การวัด
และประเมินผลในแต่ละหน่วยสมรรถนะ สอดคล้อง
กับงานในอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 

 1.5 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดควรมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการ
ประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเทียบโอน 
เพื่อท าหน้าที่ เป็นศูนย์ส าหรับการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนั้น ๆ  
 2. ข้ อ เสนอแนะ ในการน า ระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ไปใช้
กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 2.1 สามารถน า ระบบ ไป ใช้ ไ ด้ กั บ
หลั ก สู ต ร ป ร ะก าศ นี ยบั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง 
พุทธศักราช 2557 ทุกหลักสูตรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื่องจากรหัสวิชาทุกวิชาจะไม่ซ้ ากัน เกณฑ์การ
ประเมินแต่ละวิชาไม่ซ้ ากัน ส่วนรหัสนักเรียน
นักศึกษา ของแต่ละสถานศึกษาสามารถก าหนด
ได้ถึง 15 หลักซึ่งเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละ
อาชีวศึกษาจังหวัดได้ แต่ควรมีการตกลงกันใน
เบื้องต้นในการก าหนดรหัสก่อนด าเนินการ   
 2.2 ควร เ ต รี ยมความพร้ อมของ
บุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารของสถานศึกษาให้
เห็นความส าคัญของการน าระบบไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ และด าเนินการตามข้อก าหนดของ
องค์ประกอบของระบบ มี การเตรี ยมการ 
ด าเนินการ รายงานผลและติดตามผล แก้ไข 
ปรับปรุงพัฒนาให้ระบบงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 2.3 ควรจัดแผนการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคลเหมาะสม
มากกว่า เป็นกลุ่ม เพราะการน าความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนัน้ย่อมมีความ
แตกต่างกันเป็นรายบุคคล 
 2.4 ควรติดตามประเมินผลในระยะยาว 
เพื่อดูความเป็นไปได้ของการน าข้อมูล จากการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน  
 2.5 ควรน า ไป ใช้กั บหลั กสูตรฐาน
สมรรถนะ  เป็นหลักสูตรที่ มีการออกแบบ
หลักสูตรร่วมกับกลุ่มธุรกิจ สถานประกอบการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ตลาดแรงงาน สามารถเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์การท างานกับหน่วยกิตได้ 
 2.6 รายงานผลที่ ได้จากโปรแกรม 
สามารถรายงานได้เฉพาะผลการประเมินแบบ

รายบุคคลและแบบรายกลุ่มจ าแนกตามรายวิชา
เท่านั้น ส่วนรายงานข้อมูลเตรียมงานสามารถ
รายงานได้ครบทุกงาน 
 3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอน ควบคู่ไปกับระบบคลังข้อสอบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการวัดและประเมินความรู้ ตัดสิน
ผู้ขอรับการประเมินผลความรู้จากประสบการณ์
ต่อไป 
 3.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอน บนสมาร์ทโฟน โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส ซึ่งอ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
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การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไประดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

Synthesis of Results of the Third External Quality Assessment  

(B.E. 2554-2558) of the General Basic Education Schools at Primary 

and Secondary Level 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 

2554-2558) และ (2) เปรียบเทียบพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม 

และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก ข้อมูลที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์ประกอบด้วยผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

และได้รับการรับรองผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหารส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้วจ านวนทั้งหมด 32,834 แห่ง และความคิดเห็นของผู้ประเมินภายนอกใน

เล่มรายงาน จ านวน 329 เล่ม ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบบันทึกข้อมูลและประเด็นการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

การแจงนับความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

                                                           
1 ส านักทะเบยีนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ผลการสังเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไประดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน 
20,369 แห่ง (ร้อยละ 62.04) ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับดี (ร้อยละ 54.20) รองลงมาคือระดับดี
มาก (ร้อยละ 7.83) สถานศึกษาที่ไม่รับรองมาตรฐาน 12,465 แห่ง (ร้อยละ 37.96) สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลได้รับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ส่วนมาตรฐานอ่ืนๆ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัด
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  

2. สถานศึกษาร้อยละ 30.35 มีผลการประเมินลดลง 2 ระดับแบบรับรองมาตรฐานลดลงเป็นไม่
รับรองมาตรฐาน และส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สถานศึกษาทั้งในเมือง
และนอกเมือง และสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ส่วนสถานศึกษาสังกัด สกอ. และกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) มีผลการประเมินคงที่สามรอบแบบ ดี ดีมาก และดีมาก และแบบดี  ดี และดี ตามล าดับ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีผลการประเมินลดลงแบบดี
มากลดลงเป็นดี 

ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การสงัเคราะห์ผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ทั่วไประดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
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Abstract 

The objectives of this research were: 1) to synthesize results of the third external 
quality assessment (B.E. 2554-2558); and 2) to compare the external quality assessment 
results of the second and the third rounds, and synthesize suggestions of the external 
assessors. Synthesized data consisted of results of the second external quality 
assessment (B.E. 2549-2553), and the third external quality assessment (B.E. 2554-2558) 
of 32,834 general basic education schools  at primary and secondary levels which were 
accredited by the  Executive Board, Office of Nation Education Standards and Quality 
Assessment (ONESQA), and summary opinions of the external assessors in 329 book 
reports. A group discussion comprised 33 stakeholders was also held. Research tools 
were data recording form, and issues for focus group discussion. The data were analyzed 
by using the frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.  

  Synthesized results were summarized as follows:  

1. A total of 20,369 general basic education schools (62.04%) were accredited. 
Most of them had assessment results at the good level (54.20%), followed by the very 
good level (7.83 %), and 12,465 schools were unaccredited. The schools under Office of 
the Higher Education Commission, especially large schools, and schools in Bangkok and 
its vicinity were most accredited. The second standard concerning educational 
administration was certified at very good level, whereas other standards were certified 
at the good level, and the first standard relating to educational management scored the 
lowest. The fifth indicator on learning achievement of the learners was rated at the 
urgent improvement level.  

             2.  About 30.35 % of the schools received lower assessment result levels from 
accredited to non-accredited, and most of them were schools under the Office of Basic 
Education and Local Administrative Organization, small, medium, and large schools of 
both urban and suburban areas, and regional schools. The schools under Office of the 
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Higher Education Commission and Bangkok Metropolitan Administration had stable 
assessment results at the good, very good, and very good levels, and the good, good, 
and good levels, respectively. The special large schools and schools in Bangkok and its 
vicinity had lower assessment result levels from the very good to good level.   

Keywords:  The third external quality assessment, Synthesis of assessment results of  
        General basic education schools, at primary and secondary levels.  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการ
จัดการศึกษา โดยให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่ ต้ อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก มาตรา 49 ก าหนดให้มีการ
จัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย
การศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 

สมศ. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษามาแล้วสามรอบ ได้แก่ การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) โดยไม่
มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพื่อ
ยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือ
เป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาให้ปฏิบัติได้
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ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-
2553) เป็นการประเมินโดยน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา  

ปี งบประมาณ พ .ศ .  2558 สมศ. 
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ครบทุกระดับและทุกประเภทสถานศึกษาแล้ว 
เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม  (ฉบับที่  3 )  พ .ศ .  2553 อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมศ. จึงจัดท า
โครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยแยกเป็นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอ (กศน.อ า เภอ) และสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ทั้งนี้บทความนี้จะน าเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถม 
ศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อสัง เคราะห์ผลการ

ประเมินพร้อมทั้งเสนอแนะการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ วไป 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสามของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป 
 
นิยามศัพท์ 

1. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) หมายถึง 
การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ผ่านการ
รับรองของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้วมา
ค านวณค่าสถิติ เช่น การแจงนับความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
เนื้อหา และการเสดงด้วยกราฟ แล้วน าเสนอผล
ในภาพรวมของประเทศ  

2.  ก า รป ระ เมิ น คุณ ภาพภา ย น อก 
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตฐาน
การศึกษา ซึ่ งกระท าโดยส านักงาน หรือผู้
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ประเมินภายนอก แล้วแต่กรณี เพื่อมุ่งให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การประเมิน
คุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐานการ
ประเมินตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ 1) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  2) มาตรฐานที่ว่า
ด้วยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานที่ว่า
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน 

3.  ส ถ านศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป 
หมายถึง สถานศึกษาที่มุ่ งตอบสนองความ
ต้องการทางการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการ
เรียนการสอนในระดับต้นที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ขั้นต่อไป โดยเริ่มตั้ งแต่การเรียนรู้ใน
กา รศึ กษาปฐมวั ย  จนถึ ง กา ร เ รี ยน ไปถึ ง
มัธยมศึกษา  

4. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง
ขนาดของโรงเรียนที่แบ่งตามจ านวนนักเรียน 
เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (0-120 คน) ขนาด
กลาง (12–600 คน) ขนาดใหญ่ (601–1,500 
คน) และขนาดใหญ่พิเศษ (มากกว่า 1,500 คน) 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรุง เทพมหานคร 
แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (0-400 คน) 
ขนาดกลาง (401–800 คน) และขนาดใหญ่ 
(ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป) 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาเป็นการสังเคราะห์
ข้อมูลจาก 4 แหล่ง ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ  3 แหล่ ง คือ 1) ข้อมูลเชิ งปริมาณจาก
ฐานข้อมูลของสมศ. ซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมิน
จากสถานศึกษาจ านวน 32,834 แห่ง 2) ข้อมูล
เชิงคุณภาพจากเล่มรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามที่  สมศ. จัดส่งให้
สถานศึกษาจ านวน 320 เล่ม 3) เอกสารและ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
จ านวน 1 แหล่ง คือ ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
จากผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนจาก
สถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษาและการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ  
1. แบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพจากเล่มรายงาน  
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2.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้
เป็นประเด็นอภิปรายในการจัดประชุมสนทนา
กลุ่ม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การศึกษาเอกสาร ได้แก่ การศึกษาเอกสาร 
คู่ มื อการประ เมิน  รายงานการประเมิน 
ฐานข้อมูล และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary 
data) ผลการประเมินภายนอกรอบสามของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการประเมิน
และรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 จ านวน 32,834 
แห่ง  

กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
การเก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม 
( Focus Group) กั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
(Stakeholders) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ แทนจากหน่วยงานต้นสั งกัด  ผู้ แทนจาก
สถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก และพ่อแม่
ผู้ปกครอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาจ านวน 33 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม จ าแนกตามคุณลักษณะ
สถานศึกษาโดยใช้การวิ เคราะห์ทางสถิติ  
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นจ านวนและร้อยละ

ของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง/ไม่รับรอง
คุณภาพและระดับคุณภาพการด า เนินงาน 
ตลอดจนการน าเสนอผลการประเมินในรูปตาราง
แจกแจงความถี่และแผนภูมิ 

2. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามจ าแนกตามมาตรฐานและตัว
บ่งชี้โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 –2558) ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ในประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ด้วยโปรแกรม MAXQDA 

4. การเปรียบเทียบพัฒนาการผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม
ของสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านทั่ ว ไป  ระดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

5. การวิ เคราะห์ผลจากการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ ส าม  ( พ . ศ .  2 5 54 - 2 558 )  ข อ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมด 32,834 แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกัด 
สพฐ . 29,550 แห่ง (ร้อยละ 90) สช . 1,963 
แห่ง (ร้อยละ 5.98) อปท. 842 แห่ง (ร้อยละ 
2.56) กทม. 437 แห่ง (ร้อยละ 1.33) และสกอ. 
42 แห่ง (ร้อยละ 0.13) เป็นสถานศึกษาขนาด
เล็ ก  12,465 แห่ง  ( ร้ อยละ  37.96)  กลาง 
16,604 แห่ง (ร้อยละ 50.57) ใหญ่ 2,699 แห่ง 
(ร้อยละ  8.22)  และใหญ่พิ เศษ 1,066 แห่ง 
(ร้อยละ 3.25) ตั้งอยู่นอกเมือง 26,680 แห่ง 
(ร้อยละ 81.26) ตั้ งอยู่ ในเมือง 6,154 แห่ง 
(ร้อยละ 18.74) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
14,068 แห่ง (ร้อยละ 42.85) ภาคกลาง5,559 
แห่ง (ร้อยละ 16.93) ภาคใต้ 3,651 แห่ง (ร้อย
ละ 11.12) ภาคเหนือ 3,737 แห่ง (ร้อยละ 
11.38) กรุงเทพฯและปริมณฑล  2,125แห่ง 
(ร้อยละ 6.47) ภาคตะวันออก 2,006 (ร้อยละ 
6.11) และภาคตะวันตก 1,688 แห่ง (ร้อยละ 
5.14) 

ผลการประเมินในภาพรวมมีสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป  ร ะดั บป ระถมศึ กษา -
มัธยมศึกษาได้รับการประเมินทั้งหมด 32,834 

แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน 20,369 แห่ง 
(ร้อยละ 62.04) ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ระดับดี (ร้อยละ 54.20) รองลงมาคือระดับดี
มาก (ร้อยละ 7.83) สถานศึกษาที่ไม่รับรอง
มาตรฐาน 12,465 แห่ง (ร้อยละ 37.96) 
(ตารางที่ 1) 

สถานศึกษาสังกัดสกอ.ได้รับการรับรอง
มาตรฐานมากที่สุด (ร้อยละ 95.24) และส่วน
ใหญ่  ( ร้อยละ 61 .90)  ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน ในระดั บดี ม าก  รองล งมาคื อ
สถานศึกษาสังกัดกทม. และสช. (ร้อยละ  
89.70 และ  72.29 ตามล าดับ) สถานศึกษาที่
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด คือ 
สถานศึกษาสังกัดสพฐ. (ร้อยละ 39.10) (ตาราง
ที่ 1 และภาพที่ 1 ก) 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษได้รับการ
รับรองมาตรฐานมากที่สุด (ร้อยละ 88.09) 
รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดใหญ่กลางและ
ขนาดเล็กตามล าดับ (ร้อยละ 66.36, 62.29 
และ 58.54 ตามล าดับ) สถานศึกษาทุกขนาด
ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองในระดับคุณภาพดี  
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ข) 

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและนอก
เมือง ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 
(ร้อยละ 65.63 และ 61.21) และส่วนใหญ่
ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับคุณภาพดี 
(ร้อยละ 56.47 และ 53.68 ตามล าดับ) (ตาราง
ที่ 1 และภาพที่ 1 ค) 
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สถานศึกษาที่ อยู่ ในกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑลได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่า
ภูมิภาคอ่ืนเล็กน้อย (ร้อยละ 78.16) ส่วน

สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคได้รับการรับรอง
มาตรฐานใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 60.08–
65.90 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ง)

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่
ได้รับการรับรอง/ไม่รับรองมาตรฐานตาม ระดับคุณภาพ จ าแนกตามสังกัด ขนาด ที่ตั้ง 
และภูมิภาค 

สถานศกึษา 

ขั้นพืน้ฐานทั่วไป 

ระดบัประถมศึกษา-

มัธยมศึกษา 

รับรองมาตรฐาน ไม่รับรอง รวม 

ดีมาก ดี รวม มาตรฐาน ท้ังหมด 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ (แห่ง) 

สังกัด          

สพฐ. 2,198 7.44 15,799 53.47 17,997 60.90 11,553 39.10 29,550 

สช. 276 14.06 1,143 58.23 1,419 72.29 544 27.71 1,963 

อปท. 44 5.23 477 56.65 521 61.88 321 38.12 842 

กทม. 28 6.41 364 83.30 392 89.70 45 10.30 437 

สกอ. 26 61.90 14 33.33 40 95.24 2 4.76 42 

ขนาด          

เล็ก 1,022 8.20 6,275 50.34 7,297 58.54 5,168 41.46 12,465 

กลาง 1,185 7.14 9,157 55.15 10,342 62.29 6,262 37.71 16,604 

ใหญ่ 165 6.11 1,626 60.24 1,791 66.36 908 33.64 2,699 

ใหญ่พิเศษ 200 18.76 739 69.32 939 88.09 127 11.91 1,066 

ท่ีตั้ง          

ในเมอืง 564 9.16 3,475 56.47 4,039 65.63 2,115 34.37 6,154 

นอกเมอืง 2,008 7.53 14,322 53.68 16,330 61.21 10,350 38.79 26,680 

ภูมิภาค          

กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 
272 12.80 1,389 65.36 1,661 78.16 464 21.84 2,125 

ภาคกลาง 386 6.94 2,954 53.14 3,340 60.08 2,219 39.92 5,559 

ภาคเหนือ 216 5.78 2,076 55.55 2,292 61.33 1,445 38.67 3,737 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื 
1,272 9.04 7,236 51.44 8,508 60.48 5,560 39.52 14,068 

ภาคตะวันออก 123 6.13 1,199 59.77 1,322 65.90 684 34.10 2,006 

ภาคตะวันตก 91 5.39 936 55.45 1,027 60.84 661 39.16 1,688 
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สถานศกึษา 

ขั้นพืน้ฐานทั่วไป 

ระดบัประถมศึกษา-

มัธยมศึกษา 

รับรองมาตรฐาน ไม่รับรอง รวม 

ดีมาก ดี รวม มาตรฐาน ท้ังหมด 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ (แห่ง) 

ภาคใต ้ 212 5.81 2,007 54.97 2,219 60.78 1,432 39.22 3,651 

รวม 2,572 7.83 17,797 54.20 20,369 62.04 12,465 37.96 32,834 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1  ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศกึษา-มัธยมศึกษา ที่ได้รับการรับรอง/ไม่รับรองมาตรฐานตาม
ระดับคุณภาพ จ าแนกตามสังกัดขนาด ที่ตั้ง และภูมิภาค 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตามมาตรฐาน แบ่ง
ออกเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 75, 10, 10 และ 5 
คะแนน ตามล าดับ ผลการประเมินน าเสนอใน
รูปของคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ดังตารางที่ 2 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั้งหมดมีคะแนน
เฉลี่ ย เที ยบร้ อยของผลการประ เมินตาม
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เท่ากับ 
80.30 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ที่
อยู่ในมาตรฐานนี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
และตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้ เรียนมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน (ค่าเฉลี่ยเทียบร้อย 47.65) ส่วนตัวบ่งชี้
อ่ืนๆ อยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทียบ
ร้อยเท่ากับ 90.62 อยู่ ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณารายตัวบ่งชี้ที่อยู่ในมาตรฐานนี้ พบว่า 
อยู่ในระดับดีมากทุกตัว  

 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งประเมินจากตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อยเท่ากับ 81.90 อยู่ใน
ระดับดี 

ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 ด้าน
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งประเมินจากตัว
บ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาและต้นสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยเทียบ
ร้อยเท่ากับ 89.60 อยู่ในระดับดี

 
ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการประเมิน และร้อยละของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตามระดับคุณภาพรายมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ 

 

ช่วงคะแนน (เต็ม100คะแนน) ระดับคุณภาพ 

90.00 – 100.00 ดีมาก 
75.00 – 89.99 ด ี
60.00 – 74.99 พอใช้ 
50.00 – 59.99 ต้องปรับปรุง 
0.00– 49.99 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ M S M% 
ความ 
หมาย 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. ด้านผล

การจดั

การศกึษา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี(10) 

9.47 0.45 94.70 ดีมาก 87.84 11.77 0.36 0.02 0.02 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค ์(10) 

9.44 0.37 94.40 ดีมาก 91.73 8.13 0.10 0.02 0.01 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (10) 

8.87 0.55 88.70 ด ี 42.52 56.39 1.04 0.03 0.02 
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หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คะแนนเต็มของแต่ละตัวบ่งช้ี M หมายถึง ค่าเฉลี่ย  
S หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน M% หมายถึงค่าเฉลี่ยเทียบร้อย 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ M S M% 
ความ 
หมาย 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10) 8.64 0.58 86.40 ด ี 22.51 74.76 2.64 0.02 0.07 
5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
ผู้เรียน (20) 

9.53 3.88 47.65 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

7.13 17.06 39.40 30.29 6.12 

 9. ผลการพฒันาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พนัธกจิและ
วัตถุประสงคข์องการจัดตั้ง
สถานศกึษา (5) 

4.75 0.47 95.00 ดีมาก 76.35 22.70 0.77 0.01 0.17 

10. ผลการพฒันาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณข์องสถานศกึษา (5) 

4.78 0.45 95.60 ดีมาก 78.77 20.55 0.51 0.01 0.17 

11. ผลการด าเนนิงานโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา(5) 

4.73 0.47 94.60 ดีมาก 76.60 21.95 1.25 0.05 0.15 

รวม (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 60.22 4.54 80.30 ด ี 6.41 76.98 16.41 0.18 0.04 

2. ด้านการ

บริหารจัด

การศกึษา 

7. ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา (5) 

4.53 0.46 90.60 ดีมาก 62.51 34.28 2.63 0.26 0.31 

12. ผลการส่งเสรมิพัฒนา
สถานศกึษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพือ่ให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา (5) 

4.53 0.58 90.60 ดีมาก 56.52 40.65 2.33 0.00 0.49 

รวม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 9.06 0.88 90.62 ดีมาก 57.84 38.61 2.91 0.28 0.36 

3. ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6. ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ (10) 

8.19 0.93 81.90 ด ี 29.56 59.22 10.35 0.43 0.44 

4. ด้านการ
ประกนั
คุณภาพภายใน 

8. พัฒนาการของการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาและต้น
สังกัด (5) 

4.48 0.57 89.60 ด ี 72.88 8.47 18.09 0.20 0.37 
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ผลการประเมินรายมาตรฐาน จ าแนกตาม 

สังกัด ขนาด ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า ผลการ
ประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
สังกัดสกอ. เท่านั้นที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก นอกนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี ส่วนมาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยู่ใน
ร ะ ดั บ ดี ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  แ ล ะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
นอกนั้นผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ทุกประเภทสถานศึกษามีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี สถานศึกษา สังกัดสกอ. 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิ เศษมีผลการ
ประ เมิ นสู งกว่ าสถานศึกษาประ เภท อ่ืน 
มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ในสถานศึกษาสังกัด อปท. กทม. สถานศึกษา
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาค
ตะวันออก นอกนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(ตารางที่ 3)

 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อยของผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1-4 จ าแนกตาม สังกัด ขนาด ทีต่ั้ง  

และภูมิภาค 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดบัประถม-

มัธยม 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที ่3 มาตรฐานที ่4 

สังกัด สพฐ. 80.17b 90.48a 81.73 b 89.57 b 

 สช. 81.76 b 90.73 a 82.89 b 89.17 b 

 อปท. 79.91 b 92.68 a 83.27 b 92.70 a 

 กทม. 82.16 b 94.97 a 85.13 b 94.71 a 

 สกอ. 90.13 a 94.38 a 88.81 b 89.94 b 

ขนาด เล็ก 79.76 b 88.70 b 80.51 b 87.40 b 

 กลาง 80.39 b 91.19 a 82.12 b 90.49 a 

 ใหญ่ 80.81 b 93.68 a 84.43 b 93.18 a 

 ใหญ่พิเศษ 83.73 b 96.41 a 88.23 b 95.37 a 

ที่ตั้ง ในเมือง 80.73 b 91.50 a 82.83 b 90.33 a 

 นอกเมือง 80.20 b 90.42 a 81.68 b 89.55 b 

ภูมิภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล 82.53 b 93.78 a 84.48 b 91.94 a 

 ภาคกลาง 79.84 b 91.05 a 81.67 b 89.30 b 

 ภาคเหนือ 79.80 b 90.10 a 81.73 b 89.83 b 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดบัประถม-

มัธยม 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที ่3 มาตรฐานที ่4 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 80.48 b 89.62 b 81.60 b 89.36 b 

 ภาคตะวันออก 80.40 b 91.76 a 82.22 b 91.17 a 

 ภาคตะวันตก 79.83 b 90.40 a 81.84 b 89.18 b 

 ภาคใต้ 79.66 b 91.98 a 81.90 b 89.60 b 

หมายเหตุ   a หมายถึง ดีมาก  b หมายถึง ดี

3. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ
ของผู้ประเมินภายนอก 

ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินภายนอกส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า -
มัธยมศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะที่น าเสนอ
ตามมาตรฐาน 1-4 ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก มีสุขนิสัยที่ดี 
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด  มี วิ นั ย อ ด ท น  มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ่ มสาระ 
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ สม่ าเสมอและต่อเนื่อง และการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น ห รื อ นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ า น  
นอกจากนั้นควรจัดการเรียนการสอนโดยมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นสื่อการ
เรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรมีการ
วิเคราะห์ผลการสอบหรือผลการประเมินเพื่อ
น าไปพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน 

ม า ต ร ฐ า น ที่  2  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การศึกษา พบว่ามีข้อเสนอแนะสถานศึกษา
ควรมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ใ น ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น ท า ง า น  โ ด ย ใ ห้
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรมีการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ สถานที่ 
ตลอดจนครูให้เพียงพอกับการบริหารจัด
การศึกษา สถานศึกษาควรบริหารจัด
การศึกษาให้มีความปลอดภัยทั้งด้านอุปกรณ์ 
สิ่ งของและสถานที่ โดยการก าหนดเป็น
นโยบาย/แผน แนวปฏิบัติหรือมาตรการ 
นอกจากนั้นสถานศึกษาควรบริหารจัด
การศึกษาในลักษณะที่เป็นกิจกรรม โครงการ
หรืองานวิจัย และสถานศึกษาควรบริหารจัด
การศึกษาในเรื่องสิ่ งแวดล้อมที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาควร
จัดกิจกรรมจัดแบบบูรณาการ วางแผน
พัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างของบุคคล  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  และควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ เรี ยนการสอน หรื อพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในกับบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา และควรส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ควรประเมินคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานตามสภาพจริงอย่างสม่ าเสมอด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้สถานศึกษาควร
พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสาม
รอบ 

ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ พบว่า
สถานศึกษาร้อยละ 30.35 มีผลการประเมิน
ลดลง 2 ระดับแบบรับรองมาตรฐานเป็นไม่
รั บ รอ งม าต รฐ าน  และส่ ว น ใหญ่ เป็ น
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. สถานศึกษา
ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  
สถานศึกษาทั้งในเมืองและนอกเมือง และ
สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ส่วนสถานศึกษา
สังกัด สกอ. และ กทม. มีผลการประเมิน
คงที่ แบบดี ดีมาก และดีมาก และแบบดี ดี 
และดี ตามล าดับ สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ และสถานศึกษาในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีผลการประเมินลดลงแบบดีมาก
เป็นดี (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา ที่มีพัฒนาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองและรอบสามแบบตา่งๆ 

จ าแนกตามสังกัด ขนาด ที่ตั้ง และภูมิภาค 

 สังกัด ขนาด ท่ีตั้ง ภูมิภาค รวม 

พัฒนาการ สพฐ. สช. อปท

. 

กทม. สกอ

. 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่

พิเศษ 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 

กทม./

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ อีสาน ตะวัน

ออก 

ตะวัน

ตก 

ใต ้  

รวมคงท่ี 3 รอบ 20.00 24.50 19.83 41.88 40.48 20.99 19.53 22.12 28.33 23.40 19.93 25.74 24.19 20.90 18.33 20.69 25.36 18.16 20.58 

ดี ดีมาก และดีมาก 0.76 5.30 0.48 2.29 30.95 0.33 0.76 2.19 12.01 2.99 0.64 6.16 0.38 1.12 0.68 1.20 0.77 0.77 1.08 

ดี ดี และด ี 12.30 12.07 15.68 39.36 9.52 10.31 13.58 17.41 15.95 15.21 12.16 17.84 11.73 14.08 11.94 14.61 16.65 10.08 12.73 

พอใช้ พอใช ้และพอใช ้ 1.18 1.63 0.24 0.00 0.00 2.08 0.73 0.11 0.09 0.96 1.22 0.24 2.45 0.91 0.94 0.80 1.24 1.10 1.17 

(ปป&ตปป&ตปป) หรือ 

(ปป&ตปป&ตปปรด) 

0.19 0.20 0.00 0.00 0.00 0.36 0.08 0.04 0.00 0.15 0.19 0.00 0.14 0.45 0.18 0.05 0.12 0.16 0.18 

ไม่รับรอง 3 รอบ 5.57 5.30 3.44 0.23 0.00 7.91 4.38 2.37 0.28 4.09 5.73 1.51 9.50 4.34 4.59 4.04 6.58 6.05 5.42 

รวมลดลง 1 ระดับ 14.76 21.45 16.63 35.24 7.14 13.88 14.05 22.27 38.93 21.12 14.16 30.21 13.22 16.89 13.68 15.80 14.28 16.13 15.47 

ดีมาก เป็น ด ี 7.79 17.88 12.59 33.87 7.14 3.84 8.85 20.49 38.46 15.14 7.42 27.76 7.23 8.62 6.29 11.32 7.11 10.00 8.87 

ดี เป็น พอใช ้ 6.89 3.16 3.92 1.37 0.00 9.84 5.17 1.78 0.47 5.85 6.66 2.31 5.86 8.22 7.30 4.49 7.17 5.97 6.51 

พอใช้ เป็น ต้อง

ปรับปรุง 

0.07 0.41 0.12 0.00 0.00 0.19 0.04 0.00 0.00 0.13 0.08 0.14 0.13 0.05 0.09 0.00 0.00 0.16 0.09 

รวมลดลง 2 ระดับ 32.31 18.49 31.47 9.15 2.38 32.29 31.69 29.94 11.44 29.09 31.59 19.53 28.53 33.85 33.60 28.32 29.80 31.58 31.12 

ดีมาก เป็น พอใช ้ 0.68 0.20 0.59 0.23 0.00 0.77 0.62 0.44 0.00 0.65 0.64 0.14 0.83 0.72 0.50 0.80 0.41 1.15 0.64 

ดี เป็น ตอ้งปรับปรุง 0.13 0.15 0.12 0.00 0.00 0.26 0.05 0.04 0.00 0.15 0.12 0.09 0.05 0.11 0.17 0.15 0.00 0.16 0.13 

รับรอง เป็น ไมร่ับรอง 31.50 18.14 30.76 8.92 2.38 31.26 31.02 29.46 11.44 28.29 30.82 19.29 27.65 33.02 32.93 27.37 29.38 30.27 30.35 

รวมเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ 8.92 6.62 4.99 3.66 16.67 10.92 8.09 3.11 3.85 6.92 9.01 4.94 10.60 5.94 9.92 6.83 7.58 6.93 8.62 

ดี เป็น ดมีาก 4.98 4.69 2.49 3.20 14.29 5.64 4.82 2.45 3.47 4.16 5.06 3.91 4.19 3.64 6.44 3.59 3.14 3.37 4.89 

พอใช้ เป็น ด ี 3.93 1.94 2.49 0.46 2.38 5.28 3.28 0.67 0.38 2.76 3.95 1.04 6.40 2.30 3.48 3.24 4.44 3.56 3.73 
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 สังกัด ขนาด ท่ีตั้ง ภูมิภาค รวม 

พัฒนาการ สพฐ. สช. อปท

. 

กทม. สกอ

. 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่

พิเศษ 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 

กทม./

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ อีสาน ตะวัน

ออก 

ตะวัน

ตก 

ใต ้  

ปรับปรุง เป็น พอใช ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมเพ่ิมขึ้น 2 ระดับ 10.31 3.72 7.01 2.75 2.38 12.18 9.22 4.26 2.53 7.23 10.29 3.81 15.07 6.40 8.98 9.77 13.03 9.67 9.72 

ต้องปรับปรุง เป็น ด ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

พอใช้ เป็น ดีมาก 0.54 0.10 0.24 0.00 0.00 0.90 0.28 0.07 0.19 0.39 0.52 0.14 1.12 0.16 0.48 0.20 0.65 0.25 0.50 

ไม่รับรอง เป็น รับรอง 9.77 3.62 6.77 2.75 2.38 11.27 8.94 4.19 2.35 6.84 9.77 3.67 13.96 6.23 8.49 9.57 12.38 9.42 9.22 
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อภิปรายผล 
จากผลการสังเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป ระดั บ
ประถมศึกษา -มัธยมศึกษา สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป ร ะดั บปร ะถมศึ กษา -
มัธยมศึกษา 

ผลการประเมินในภาพรวมมีสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า -
มัธยมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน 20,369
แห่ง (ร้อยละ 62.04) ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ระดับดี (ร้อยละ 54.20) รองลงมาคือระดับดีมาก 
(ร้อยละ 7.83) สถานศึกษาที่ไม่รับรองมาตรฐาน 
12,465แห่ง (ร้อยละ 37.96)และและตัวบ่งชี้ที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ค่าเฉลี่ยเทียบร้อย 
4 7 . 6 5 )  มี ป ร ะ เ ด็ น ที่ น า ม า อ ภิ ป ร า ย คื อ 
สถานศึกษาถึงร้อยละ 37.96 ไม่รับรองมาตรฐาน 
ผลการประเมินดังกล่าวเนื่องมาจากสถานศึกษา
ถึงร้อยละ 36.41 มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งตาม
เกณฑ์การผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. จะต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ดังนั้นสาเหตุการไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาเนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 5 ซึ่งประเมินจาก
คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) ใน 8 กลุ่ม
สาระ ดังนั้นการจะผ่านการรับรองมาตรฐาน 
สถานศึกษาต้องพัฒนาตัวชี้วัดที่ 5 อย่างเร่งด่วน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญา เรือง
แก้ว (2550) ที่พบว่าคะแนนผลการสอบ  O-
NET ในภาพรวมต่ ามาก ในระยะ 2 ปีแรก 
นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม 
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มีคะแนนต่ ากว่าครึ่งมากและมีผู้สอบบางคนสอบ
ได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของ
นักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 ยังไม่มี
คุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

2. ส ถ า น ศึ ก ษ าที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ ง
มาตรฐานในระดับคุณภาพดีมากเป็นส่วนใหญ่  
เป็นสถานศึกษาสังกัด สกอ. สถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษสามารถอภิปรายได้ว่าในการบริหาร
ก า รศึ กษ าก า หนด  อั ต ร า ก า ลั ง ผู้ บ ริ ห า ร
งบประมาณและครูผู้สอนจากจ านวนนักเรียน
ดังนั้นสถานศึกษาขนาดเล็กจึงเสี่ยงต่อการมีครู
ไม่ครบชั้ นมีครู ไม่ตรงวุฒิซึ่ งล้ วนส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ งสิ้น
สถานศึกษาได้รับงบประมาณต่างๆ เช่น เงิน
อุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) งบประมาณพัฒนาครู
ตามจ านวนนักเรียน โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้
งบประมาณในการจัดการศึกษารายหัวนักเรียน
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มากกว่าสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ผลการส ารวจของ
วิทยากร เชียงกูล (2552) พบว่าปัญหาความไม่
เสมอภาคในการได้รับบริการทางการศึกษา
เนื่องจากการบริหารราชการแบบรวมศูนย์ และ
การจัดสรรงบประมาณและก าลังคนท าให้เกิด
ความไม่ เสมอภาคในการได้รับบริการทาง
การศึกษาในแง่ที่ว่าสถานศึกษาขนาดเล็กในเขต
ยากจนโดยเฉพาะในชนบทจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยกว่า มีครูตามวุฒิน้อยกว่าท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยต่ า
กว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับเดียวกันมีขนาดใกล้เคียงกันแต่
ที่ตั้งต่างกันได้รับการจัดสรรงบประมาณแตกต่าง
กัน นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อหัวและ
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูของสถานศึกษาขนาดที่
ใกล้เคียงกันยังได้รับการจัดสรรต่างกัน การ
จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
โดยเฉพาะระดับอนุบาลและประถมศึกษามี
ลักษณะถดถอย กล่าวคือการใช้จ่ายต่อหัวใน
สถานศึกษาที่ เป็นจังหวัดยากจนจะต่ ากว่า
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

3. สถานศึกษาร้อยละ 30.35 มีผลการ
ประเมินลดลง 2 ระดับแบบรับรองมาตรฐานเป็น
ไ ม่ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ าน  แ ล ะ ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. สถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สถานศึกษาทั้ง
ในเมืองและนอกเมือง และสถานศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ส่วนสถานศึกษาสังกัด สกอ. และ กทม. 

มีผลการประเมินคงที่แบบดี ดีมาก และดีมาก 
และแบบดี ดี และดี ตามล าดับ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีผลการประเมินลดลงแบบดีมาก
ลดลงเป็นดีสามารถอภิปรายได้ตามข้อ 2 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป 
ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา 

1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาโดยพิจารณาถึงความแตกต่างทั้งด้าน
บริบทและขนาดของสถานศึกษา โดยไม่ควรยึด
เกณฑ์จ านวนนักเรียนอย่างเดียวเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกับสถานศึกษาทุกขนาด  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยพัฒนาเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
เพื่อยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 5 สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัด
การศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น จัดการเรียน
ก า ร ส อน โ ด ย เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ  ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ น
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ผลการ
ประเมินและพัฒนาการมีความแตกต่างกัน
ระหว่างสังกัด ขนาดและภูมิภาคของสถานศึกษา 
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สถานศึกษาสังกัด สกอ. สถานศึกษาขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีผลการประเมินในระดับดีมาก
เป็นส่วนใหญ่ มีส่วนใหญ่มีพัฒนาการแบบดีมาก 
และดีมาก ดังนั้นการประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบต่อไป อาจจะไม่ต้องก าหนดระยะเวลาการ
ประเมินที่เหมือนกันทุกโรงเรียน แต่ควรมีการ
แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนตามสภาพโรงเรียนแต่ละ
แห่ง เช่น แบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
โรงเรียนที่ไปสู่ระดับนานาชาติได้ (โรงเรียนที่ติด

อันดับ 1-100) เช่น โรงเรียนสาธิต โรงเรียน
ประจ าจังหวัด เป็นต้น อาจไม่ต้องไปประเมิน แต่
ควรมี site visit เพื่อดูวิธีการที่ดี แล้วน าโมเดลที่
ดีไปใช้กับโรงเรียนอ่ืน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเข้มแข็ง 
ต้องท า site visit และประเมินบ้างแต่ไม่ต้องทุก 
5 ปี กลุ่มที่  3 โรงเรียนทั่วไปเข้าไปประเมิน
ตามปกติทุก 5 ปีและกลุ่มที่ 4 โรงเรียนอ่อนแอ 
ต้องการความช่วยเหลือ อาจต้องเข้าไปประเมิน
ทุกปี เพื่อดูพัฒนาการ
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บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา และ (2) สังเคราะห์เชิงคุณภาพงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ/ขั้นตอน วิธีการ การมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2550 จ านวน 
34 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ และการสังเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ปีที่
พิมพ์เผยแพร่มากที่สุด คือ ปี พ.ศ.2544 แขนงวิชาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมที่เป็นองค์กรชุมชนมากที่สุด งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม 
และ 2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ/ขั้นตอน วิธีการ การมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาของผู้มีส่วนร่วม 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองและครู (2) 
                                                           
1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
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การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา (3) การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (4) การมีส่วนร่วมทางการศึกษาขององค์กรศาสนา 
และสถานประกอบการ และ (5) การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน ผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน 
ได้แก่ ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในลักษณะร่วมท า สภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
ค าส าคัญ : การสังเคราะห์งานวจิัย  การมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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Abstract 
             The purposes of this research were (1) to study characteristics of research 
studies on educational participation; and (2) to qualitatively synthesize research studies 
on characteristics/steps, and process of educational participation. The research 
population comprised 34 graduate theses of graduate students published during B.E. 
2541 – 2550. The employed data collecting instrument was a research characteristics 
recording form. The data were analyzed by using the frequency, percentage, and 
content analysis.  
               Research findings were as follows: 1) Regarding characteristics of research 
studies on educational participation, the year that the largest number of research studies 
was published was B.E. 2544; the Educational Administration Program had the largest 
number of research studies involving community participation; most research studies on 
educational participation employed the descriptive research methodology; and the 
questionnaire was the employed research instrument for data collection. 2) Qualitative 
synthesis results concerning characteristics/steps, and process of educational 
participation focused on five groups of participants: (1) educational participation of 
parents and teachers, (2) educational participation of school board members, (3) 
educational participation of sub-district administrative organization (SAO) committee 
members, (4) educational participation of religious organizations and business 
enterprises; and (5) educational participation of the community. These studies have 
corresponding research results in community participating in the management of basic 
education in all four aspects. The overall and individual aspects revealed a collaboration 
type with the low level of participation. 
Keywords: Synthesis of research studies, Educational participation 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งการจัด
การศึกษาจะต้องถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคน 
ทุกฝ่าย และทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม (Participation)ในการ
จัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้  
ความสามารถ คุณลักษณะตรงตามความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติ  ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากบุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก
หลาย ๆ หน่วยงาน เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จากความส าคัญดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้
ก าหนดให้การจัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชนและเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดย
ยึดคุณธรรมน าความรู้ เพื่อให้การศึกษาสร้างคน
และสร้างสังคมคุณธรรม มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ
และประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจัดให้มีกฎหมายและ
ก าหนดนโยบายในแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ตลอดจนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ.2553  มาตรา34 มาตรา 35และมาตรา 

40  ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการศึกษา  โดยใ ห้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วยผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
ทาหน้าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ 
ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่ งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และ มาตรา 58 ให้มี
ก า รระดมทรัพยากรและกา รล งทุ น ด้ า น
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว 
ชุ ม ช น  อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น เ อ ก ช น  อ ง ค์ ก ร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศ
มาใช้จัดการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 , 
น. 45)  

ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบัน   
สังคม ประชาชน กลุ่มบุคคล บุคคล สถาบัน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจนและมากขึ้น โดยการให้ความส าคัญให้
ความสนใจ เอาใจใส่  ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานของสถานศึกษาตลอดจนการก ากับ
ติดตามนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษา
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ในการจัดการศึกษา   การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจะท าให้ เกิดความรู้สึก เป็นเจ้ าของ
โรงเรียน  และท า ให้ผลการปฏิบัติ งานของ
โรงเรียนนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้น (อ้างในอุทัย 
บุญประเสริฐ 2543, น. 14) ดังที่สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 
(2544, น. 10) กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมก่อให้เกิด
การระดมความคิด เกิดความคิดที่หลากหลาย 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ใน
ก า ร ท า ง า น ร่ ว มกั น ตล อด จน เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  

รัฐมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมทางการศึกษาโดยถือว่าความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ เร่ิมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยในทุกด้านซึ่งการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ให้บุคลากร องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการศึกษาให้มากขึ้นอันยังผลให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถด าเนินงานการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ
ที่จะด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้นัน้ ต้องมี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษา โดยศึกษาขั้นตอน/ รูปแบบ วิธีการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษา และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาขึ้น ผู้วิจัยมีความสนใจวิเคราะห์
งานวิจัยการมีส่วนร่วมทางการศึกษาดังกล่าว 
เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลองค์ความรู้

ในการวางแผนพัฒนางานของหน่วยงาน  และ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาต่อไป  
 
วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                     

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัย
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  

2. เพื่ อสั ง เคราะห์เชิ งคุณภาพของ
งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ/ ขั้นตอน วิธีการการมี
ส่วนร่วมทางการศึกษา  
 
นิยามศัพท์ 
  1.  งานวิจัย  หมายถึง  วิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาที่ผลิตและ
พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2541 -2550 โดย 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช  

2. งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับประเภทของการมีส่วนร่วม ขั้นตอน/ 
วิธีการ และลักษณะการมีส่วนร่วมตลอดจน
ระดับของการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  

3. การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง 
การรวบรวมผลการวิจัยที่เป็นสาระความรู้หรือ
ข้อค้นพบของงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กันมีสมมติฐานเหมือนกันมาท าการสังเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติ แล้วน ามาบรรยายสรุป
รวมกันเป็นข้อความรู้ที่สอดคล้องกันหรือขัดแย้ง
กันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และเป็นข้อสรุปของ
ปัญหานั้นๆ อย่างชัดเจน  



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

        

207 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

4. การมี ส่ วนร่ วมทางการศึกษา 
หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษา  ผู้นา
ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน องค์กรของรัฐ และ
องค์กรเอกชนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวาง
แผนการการปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร การ
จัดการเรียนการสอน การประสานงานและการ
ติดตามประเมินการปฏิบัติงานทางการศึกษา  

5. การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ หมายถึง 
การบรรยายสรุปเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นข้อ
ค้นพบที่ ได้จากงานวิจัยแต่ละเรื่องโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.ได้ข้อสรุปคุณลักษณะของงานวิจัยที่
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  

 2. ได้ข้อสรุปภาพรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะขั้นตอน วิธีการ การมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา  

 
วิธีการวิจัย       

วิธีการวิจัยด าเนินการดังนี้                                                                                                                                              
1.ประชากร   
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ 

วิทยานิพนธ์  ระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่ง
พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี 2541-2550 จ านวน 37 
เร่ือง                                                                                                                                                            

2 .  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย         
   เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  คือ แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบสรุปข้อมูล
คุณลักษณะของงานวิจัย   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ร า ยชื่ อ

วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาขององค์กรและบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่
ผลิตโดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี 
พ .ศ . 2541-2550 จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัย และจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เมื่อคัดเลือกงานวิจัยได้แล้ว จึงศึกษาบทคัดย่อ 
ศึกษาตัวเล่มงานวิจัยประเมินคุณภาพงานวิจัย
และได้งานวิจัยจานวน 37 เล่ม บันทึกข้อมูลลง
ในแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัยที่
ผู้วิจัยสร้างไว้  

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิ เคราะ ห์ลั กษณะทั่ ว ไปของ

งานวิจัยที่ศึกษาได้แก่ แขนงวิชาที่ผลิต ปีที่พิมพ์
เผยแพร่โดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละและ
บรรยายความเรียงประกอบตาราง  และการ
วิเคราะห์เนื้อหา  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล    

1.ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
งานวิจัย ผลการสังเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะ
ของงานวิจัยพบว่า งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์
ทั้งสิ้นจานวน 37 เรื่อง ปีที่มีการพิมพ์งานวิจัย
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เผยแพร่มากที่ สุดคือ  ปี  พ .ศ . 2544 ร้อยละ 
21.62 (8 เล่ม) แขนงวิชาที่ผลิตงานวิจัยมากทีส่ดุ
คือ แขนงวิชาบริหารการศึกษา ร้อยละ 81.08 
(30 เล่ม) เมื่อจ าแนกตามเนื้อหาตามขอบเขต
ของงานวิจัยพบว่าเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนร่วมที่เป็นชุมชน/ องค์กรชุมชนมากที่สุด 
ร้อยละ 37.84 (14 เล่ม) และด้านของการมีส่วน
ร่วมมากที่สุดคือ ด้านการบริหาร/ จัดการ ร้อย
ละ 70.27 (26 เล่ม) และระดับของการศึกษาที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุดคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อย
ละ 62.16 (23 เล่ม) งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์มี
การตั้งสมมติฐานร้อยละ 67.57 (25 เล่ม) โดย
งานวิจัยของแขนงวิชาบริหารและแขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน ส่วนงานวิจัยของแขนง
วิชาการศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยไม่ตั้งสมมติฐาน
ถึงร้อยละ 60.00 (3 เล่ม) งานวิจัยร้อยละ 91.89 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา โดยแขนงวิชา
บริหารการศึกษาใช้มากที่สุดคือร้อยละ 96.67 
(29 เล่ม) การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ร้อยละ 29.73 (11 
เล่ม) รองลงมาเป็นการเลือกแบบเจาะจง ร้อยละ 
18.92 (7 เล่ม) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยร้อยละ 
94.59 (35 เล่ม) ของงานวิจัยใช้แบบสอบถาม 
และร้อยละ 100.00 ของงานวิจัยผู้วิจัยสร้าง
เครื่องมือข้ึนเองโดยใช้วิธีการตรวจสอบความตรง
และความเที่ยงในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์/ ค่า
ร้อยละมากที่สุด ร้อยละ 91.89 รองลงมา คือ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ 

81.08 สาหรับสถิติอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนมากที่สุด รองลงมา คือ การทดสอบ 
ค่าที  

2. ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของ
งานวิจัย จากวิทยานิพนธ์ที่มาสังเคราะห์จ านวน 
37 เรื่อง เป็นงานวิจัยกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาของผู้มีส่วนร่วม 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ปกครอง/ ครู กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการองค์การบริหารส่ วนต าบล 
(อ.บ.ต.) ชุมชน และผู้แทนองค์กรศาสนาและ
สถานประกอบการ มีข้อควรอภิปรายดังนี้ 

     2.1 การสังเคราะห์เชิงคุณภาพของ
งานวิจัย พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาของกลุ่มผู้ปกครอง/ ครู มีจ านวน
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 16.22) อาจเป็นเพราะว่า 
การศึกษากับผู้ปกครองต้องใช้เวลาเข้าร่วม
กิจกรรม และความตั้งใจ  ซึ่งผู้ปกครองมักมี
ปัญหาการไม่มีเวลา ส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงพรรณา สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรนั้นๆ เช่น ระดับการมี
ส่วนร่วม ความต้องการมีส่วนร่วม สภาพและ
ปัญหาการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยเป็นการชี้สภาพ
ที่เกิดขึ้น เช่น งานวิจัยที่ศึกษาระดับและลักษณะ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
เพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็ก
ประถมศึกษาพบว่า  มีส่วนร่วมในเรื่อง  การ
วางแผน การจัดสรรทรัพยากร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประสานงาน และการ
ประเมินผล โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วน
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ร่วมในการวางแผนต่างกัน แต่มีส่วนร่วมในด้าน
อ่ืนๆ  ไ ม่ แตกต่ า งกั น  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บผล
การศึกษาของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540, น. 
266) ที่สรุปไว้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในเรื่องจัดสรรทรัพยากร การบริจาค
ทรัพย์มากที่สุด ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
คือ ร่วมรับรู้และร่วมทา โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สูงกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (2531, น. 
25) และ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540, น. 61) ที่
อธิบายสรุปปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสืบเนื่องมาจากอาชีพและวุฒิ
ทางการศึกษา วัฒนธรรมสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่-
ผู้น้อย  

     2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
งานวิจัยที่ศึกษา มีค่อนข้างมาก(ร้อยละ 24.32) 
ใช้ระเบียบวิ ธี วิจัย เชิ งพรรณาศึกษาสภาพ
เกี่ยวกับตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เรื่องนั้นๆ เช่น ความต้องการ  ความคิดเห็น 
ลักษณะและระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วม ผลการวิจัยเป็นการชีสภาพที่เกิดขึ้น เช่น 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะและระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร / จัดการการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ข้อค้นพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่ วนร่ วมจัด
การศึกษาใน 5 เร่ือง คือ การวางแผน การจัดสรร

ท รั พ ย า ก ร  ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ท า ง าน  ก า ร
ประสานงาน และการติดตามประเมินผล โดยเข้า
มามีส่วนร่วมอยู่ ในระดับปานกลางทุกเรื่อง
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ชนะ ชินสะอาด 
(2549, น. 58) ยกเว้นในโรงเรียนขยายโอกาสที่
คณะกรรมการการสถานศึกษามีส่วนร่วมในเรื่อง
การประสานงานและการจัดสรรทรัพยากรอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนขยาย
โอกาสกาลังขยายตัว ขยายกิจกรรมและโอกาส
เพื่อการบริการการศึกษา คณะกรรมการฯ จึงมี
ส่วนร่วมมากหรือโดดเด่นในการประสานงาน 
และจัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน และการ
บ ริ ห า รสถานศึ กษ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ า ที่
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมบริหารด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านบริหาร งาน
บุคลากร และด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก
นั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของเรณู ประสงค์
กูล (2547, น. 165) และผลการศึกษาของ สังพร 
ศรีเมือง (2543, น. 75) ที่พบว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมต่อการบริหาร
วิชาการอยู่ ในระดับมาก  สาหรับกลุ่ มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมการจัด
การศึกษาจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหาร
และครูกลุ่มผู้ปกครองและศิษย์เก่า  และกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรชุมชน โดยกลุ่มผู้บริหาร
และครูมีส่วนร่วมในระดับมาก และมากกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ  ซึ่ งมี ส่ วนร่ วมในระดับปานกลาง  ซึ่ ง
สอดคล้องกับบทสรุปการสัมมนาให้ความรู้แก่
ประชาชนและเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 
3 ที่โรงแรมแทนเจอร์ลิน อ าเภอฝาง เมื่อ 22 
สิงหาคม 2547 ที่ระบุความตอนหนึ่งว่าประธาน
กรรมการสถานศึกษาต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การัดการศึกษาในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัจจัย
ทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษามี 4 กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยเกี่ยวกับ
กรรมการสถานศึกษา ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
ปั จ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ชุ ม ช น  แ ล ะ ปั จ จั ย เ กี่ ย ว
สภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540, น. 268 – 275) 
และสมศักดิ์  จี้ เพชร  (2544, น .  20 – 21) ที่
กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  โดยปัจจัยที่ เป็น
ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  คือ  ปัจจัย เกี่ ยวกับกรรมการ
สถานศึกษา  ได้แก่ การมีที่พักในชุมชนที่ตั้ ง
โรงเรียน การเป็นศิษย์เก่า และปัจจัยเกี่ยวกับ
โรงเรียนได้แก ่ผู้บริหารที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
เป็นผู้นา ลักษณะของครูที่ดี ปฏิบัติงานด้วย
ความเอาใจใส่เสียสละ และผลการปฏิบัติงานที่ดี
ของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
มีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนในการจัด
การศึกษาของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540, น. 270 
– 75) ส าหรับความต้องการมีส่วนร่วมและระดับ
ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รจั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาผลการวิจัยพบว่า มี
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่

ในระดับมาก และด้านที่ต้องการมีส่วนร่วมระดับ
มากคือ  ด้านก าหนดนโยบาย  และการวาง
แผนการสนับสนุนทรัพยากรการดาเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิเคราะห์ของชนะ ชิน
สะอาด (2549, น. 58) ที่ศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     2.3 ง าน วิ จั ย ที่ ศึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการองค์การบริหารส่ วนต าบล 
(อ .บ .ต .) ในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 16.22) โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงพรรณามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
เกี่ยวกับตัวแปรต่าง  ๆ  เช่น  ความต้องการ 
ลักษณะและระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วม ซึ่งผลการวิจัยเป็นการชี้สภาพ
ที่เกิดขึ้น เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับความต้องการ
ของคณะกรรมการ อ.บ.ต. ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ข้อค้นพบว่า ต้องการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นลา
ดับแรก ส่วนความต้องการมีส่วนร่วมในภารกิจ
จัดการศึกษา 5 ด้าน พบว่าต้องการมีส่วนร่วมใน
ระดับมากในด้านการวางแผน การกระตุ้นการทา
งาน และการประสานงาน รองลงมาได้แก่ การ
จัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากความพร้อม ความสามารถที่มีอยู่เป็น
เ บื้ อ ง ต้ น ยั ง ไ ม่ ม า ก  ไ ม่ พ ร้ อ ม จึ ง ท า ใ ห้
คณะกรรมการ อ.บ.ต. ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
การจัดการศึกษาในระดับต้น คือ ประถมศึกษา
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เป็นอันดับแรก และเห็นความส าคัญของภารกิจ
การวางแผน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการดาเนิน
งานจึงให้ความส าคัญมาก โดยกรรมการ อ.บ.ต. 
ที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาและมี
ต าแหน่งบริหารต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูงกว่ากรรมการ  อ .บ .ต . ที่ส าเร็จ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาและไม่มีต าแหน่ง
บริหาร ส่วนลักษณะและระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาพบว่าคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมด้านการวางแผน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการ
ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับร่วมรับรู้ สาหรับ
ด้ า นกา รจั ด ส ร รท รั พ ย ากรและด้ า นการ
ประสานงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับร่วมคิดร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเจียมนพดล  ไชยาลักษณ์  (2543) พบว่า
ตั ว แทนประชาชนต้ อ งกา รมี ส่ วนร่ วมจั ด
การศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
       2.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาของกลุ่มองค์กรศาสนาและสถาน
ประกอบการ มีค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 5.40) เป็น
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วม การยอมรับการมี
ส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรค์ของการมีส่วนร่วม 
อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาใน
ระบบทวิภาคีของสถานประกอบการและ
สถานศึกษาพบว่า สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ
ได้แก่ ขาดการวางแผนร่วมกัน ผู้บริหารขาดการ

เอา ใจ ใส่ และสนั บสนุ น  และหลั กสู ต ร ไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นัยนา ตันติวิสุทธิ์ (2546) ซึ่งวิเคราะห์งานวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมผู้นาในการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนขาด
ความรู้ความเข้าใจการบริหารงานวิชาการ ขาด
การวางแผน และติดตามการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ  

     2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาของชุมชนมีค่อนข้างมาก (ร้อยละ 
37.84) ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง พ ร ร ณ า มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเกี่ยวกับตัวแปรนั้น 
ๆ เช่นเดียวกัน เช่น ความต้องการ สภาพและ
ระดับการมีส่วนร่วม  ความพร้อมของชุมชน
ปัญหาและอุปสรรค ผลการวิจัยเป็นการชี้สภาพ
ที่เกิดขึ้น เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับความต้องการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยภาพรวมและรายด้าน  คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร 
และด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับปานกลางแต่
สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมใน  4 เรื่อง
ดังกล่าวมีอยู่ ในระดับน้อยซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดาเนินงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และเรื่อง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่พบว่าผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหาร/จัดการอยู่ในระดับน้อย โดยผู้แทน
ชุมชนกลุ่มที่ เป็นผู้ปกครองท้องถิ่นและเป็น
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กรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร/
จัดการโรงเรียนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และการที่
ผู้ แทนชุมชนมีส่ วนร่ วมในการบริหา ร /จั ด
การศึกษาในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยอาจ
เนื่องจากมีความรู้จักคุ้นเคยกับคณะครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างดีและเห็นว่าครู
เป็นผู้มีการศึกษาดีมีภูมิรู้ และมีประสบการณ์สูง 
จึ ง ม อ บ บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ก า ร ดู แ ล บ ริ ห า ร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ชนะ ชินสะอาด (2549, น. 58) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รจั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชูชาติ 
พ่วงสมจิตร์ (2540, น. 275) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่
ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
พบว่าประชาชน/ชาวชนบทคุ้นเคยกับการอยู่ใน
ระบบ อุปถัมภ์  มักจะ เลื อกผู้ นาจากฐานะ 
การศึกษา ความมีหน้ามีตาที่ตนยอมรับเพื่อให้ทา
สิ่ งต่าง  ๆ  ให้ หรือแทนตน  งานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะและระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 เรื่องให้
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน คือ ลักษณะการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษามี 5 ด้าน 
คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
ด้านการประสานงานขั้นการดาเนินงานตามแผน 
และด้านการประเมินผล โดยทั้งภาพรวมและราย
ด้ านอยู่ ในระดับร่ วมทา  ซึ่ ง สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน

กิจกรรมการเรียนรู้การเกษตร  ของมัลลิกา
เขียวหวาน (2546) พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้
ก า ร เกษตรตามแนว เศรษฐกิ จพอ เพี ย งที่
เกษตรกรมีส่ วนร่วมมี  6 กิจกรรม  คือ  การ
ฝึกอบรม การดูงาน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูล การประชุมสัมมนา การทาแปลงสาธิต 
และการเผยแพร่ความรู้ โดยระดับการมีส่วนร่วม
ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับการรับรู้ รองลงมาคือร่วมรับ
ประโยชน์และร่วมทา โดยสรุป ชุมชน/เกษตรกร
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและในกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่ในระดับร่วมทา ส่วนระดับร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผลนั้นมีน้อยถึงไม่
มีเลย ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมี
ส่วนร่วมคือ เวลาว่าง ต าแหน่งทางสังคม วุฒิ 
ศักยภาพส่วนบุคคลและการเปิดรับข่าวสาร และ
ปัจจัยจากภายนอกได้แก่ เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ ผู้นาชุมชน และเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

 
บทสรุป          

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากวิทยานิพนธ์
ที่มาสังเคราะห์จ านวน 37 เรื่อง เป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้มีส่วน
ร่ วม  5  กลุ่ ม  คือ  กลุ่ มผู้ ปกครอง / ครู  กลุ่ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) ชุมชน และ
ผู้แทนองค์กรศาสนาและสถานประกอบการ
พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษาของกลุ่มผู้ปกครอง/ครู คณะกรรมการ
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องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) และผู้แทน
องค์กรศาสนาและสถานประกอบการ มีจ านวน
ค่อนข้างน้อย ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษาของกลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษาและ ชุมชนมีค่อนข้างมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช ้ 

1) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการศึกษาพบว่าผลงานวิจัย
การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้แทนองค์กร
ศาสนาและสถานประกอบการยังมีน้อย ผู้ที่มี
ความสนใจในเร่ืองนี้สามารถน าผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเป็นข้อมูลในการเลือก หรือตัดสินใจที่จะ
ท าวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของ
ผู้ แ ท น อ ง ค์ ก ร ศ า ส น า แ ล ะ /ห รื อ  ส ถ า น
ประกอบการได้อีกมาก  

2) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นการศึกษาจากผู้ที่เป็นกรรมการ
สถานศึกษา ที่ได้ถูกเลือกหรือคัดเลือกเข้ามาแต่
ผลงานวิจัยเหล่านี้ได้รับการพิจารณา/น าไปใช้ใน
หน่วยงานสถานศึกษาน้อยมาก ดังนั้นผู้วิจัยควร
นาผลการวิจัยไปเผยแพร่เป็นข้อมูลในการพัฒนา
บทบาท อ านาจหน้าที่และระดับการเข้าไปมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร /จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา  เช่น การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ แก่คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น  

3) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ก ลุ่ ม
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบท 
กลุ่มผู้แทนองค์กรศาสนาและสถานประกอบการ 
และกลุ่มผู้แทนชุมชนพบว่าความต้องการในการ
มีส่วนร่วมทางการศึกษาของทั้ง 3 กลุ่ม มีสูงกว่า 
สภาพการมีส่วนร่วมที่เป็นจริงลักษณะ/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ต้องการมีส่วนร่วมเช่น การวางแผน 
การติดตามประเมินผล แต่สภาพจริงส่วนใหญ่จะ
มีส่วนร่วมมากในเร่ืองการประสานงาน และเร่ือง
การจัดหา/จัดสรรทรัพยากร ส าหรับระดับการมี
ส่วนร่วมส่วนใหญ่ โดยภาพรวมจะมีส่วนร่วมใน
ระดับร่วมรับรู้ และร่วมทา ส่วนระดับร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินนั้นมีน้อยถึงไม่มี
เลย ดังนั้นผู้วิจัยควรนาผลวิจัยไปเผยแพร่ให้
สถานศึกษาได้ ใช้ เป็นข้อมูลพิจารณาความ
ต้องการความสนใจการมีส่วนร่วมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกลุ่มดังกล่าวก่อนการวางแผนร่วมกัน 
ดึงศักยภาพของเขามาใช้ ซึ่งจะช่วยให้การดาเนนิ
งานทางการศึกษาบรรลุผล เกิดประโยชน์สูงสุด 
และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มดังกล่าวด้วยดี  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ผลการวิเคราะห์งานวิจัยพบว่าส่วน

ใหญ่เป็นงานวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิง
พรรณาที่เป็นการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะและระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษาในประเด็นต่าง  ๆ ดังนั้นจึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้
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ข้อค้นพบเชิงลึก เช่น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
ประชุมกลุ่ม (focus group) หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น  

2) การสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้เป็น
ก า รสั ง เ ค ร า ะ ห์ ง าน วิ จั ย เ ชิ ง คุณลั กษณะ 
(Qualitative Synthesis) เพื่ อสั ง เ ค ราะ ห์ ข้ อ
ค้นพบที่ได้จากงานวิจัยเท่านั้น ในการสังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ของบุคคลกลุ่มต่าง  ๆ  ครั้ งต่อไป  ควรมีการ
สังเคราะห์ทั้งเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ 
(Quantitative Synthesis) เพื่อไห้ได้ข้อสรุปผล
การสังเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ

ศึกษาของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่มอย่าง
แท้จริง  

3) ควรสร้างเสริมให้มีการสังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ของเฉพาะกลุ่ม กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น การมีส่วน
ร่วมทางการศึกษาของคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือของสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง เช่น ระดับ
ปฐมวั ยศึ กษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับ
อาชีวศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถให้
คาอธิบายเกี่ยวกับสภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนโดยผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  (2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนรายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills  (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที  

                                                           
1 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูประถัมภ์ 
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ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังจัด
กิจกรรมการเรียนโดยผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  (2) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  อยู่ในระดับดี (3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ในระดับ มาก  
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคม Big Six Skills ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
The purposes of this research were: (1) to compare learning achievements of 

undergraduate students before and after participating in the learning activities by using 
social network with the Big Six Skills teaching model; (2) to compare the 21st century 
learning skill of undergraduate students before and after participating in the learning 
activities by using social network with the Big Six Skills teaching model ; and (3) to assess 
the student’s satisfaction upon learning activities by using social network with the Big 
Six Skills teaching model. The research sample were 24 undergraduate students majoring 
in Animation and Multimedia, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University  enrolling in the Sound and Video Editing course in the 1st semester 
of academic year 2016. The research tools used in this study were: (1) learning activities 
by using social network with the Big Six Skills teaching model, (2) an achievement test, 
(3) a test on 21st century skills, and (4) a satisfaction questionnaire. The collected data 
were analyzed by the mean, standard division and t-test. 
 The research findings were as follows:  

(1) The post-learning achievement of the students participating in learning 
activities by using social network with the Big Six Skills teaching model was higher than 
their pre-learning counterpart achievement at the .05 level of statistical significance. 

(2) After learning, the 21st century skills of the students participating in learning 
activities by using social network with the Big Six Skills teaching model were at the good 
level. 

(3) The students rated their satisfaction upon learning activities by using social 
network with the Big Six Skills teaching model at the high level. 
Keywords:  Social Network, Big Six Skills, The 21st century learning skill 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วท าให้ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขัน ท าให้เกิด
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 
21  โดยเฉพาะด้านการศึกษามีบทบาทและ
ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการพัฒนาประเทศ 
รูปแบบการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องมีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งความส าคัญไปที่
ผู้เรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่ สุด   เพื่ อใ ห้ผู้ เรียนสามารถคิดวิ เคราะห์  
สังเคราะห์ได้เป็นองค์ความรู้ที่ เหมาะสมและ
สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ค านึงถึง
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ผู้ เรียนควรมีทักษะการเรียนรู้  
(Learning Skill)  ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิต
ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  จากการส ารวจ
สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า 
เน้นการบรรยาย ท่องจ า ท าให้ผู้ เรียนไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ ขาดทักษะการคิด 
นอกจากนี้พบว่าผู้สอนขาดเทคนิคการสอน สื่อ
การสอนไม่เร้าความสนใจ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ

ของผู้เรียนกระบวนการจัดการศึกษาจึงจ าเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการสอนและ
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 
เรียนได้หลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
ก าหนดบทบาทของผู้สอนเป็นผู้เอ้ืออ านวยความ
สะดวกเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หาวิธีการหรือมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนที่สอดแทรกกลวิธีต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ใผ่เรียนรู้  
ส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศและความ
จ า เป็นที่ จ ะต้ องสร้ า ง ใ ห้ผู้ เ รี ยน ใ ห้ เป็นผู้ รู้
สารสนเทศ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life-long Education) แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ เน้นการแสวงหาความรู้
ร่ ว มกั บ ก า ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ ใ น           
การปฎิสัมพันธ์ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ เรียนไว้
ด้วยกัน มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้งานร่วมกัน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนออนไลน์
ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่
ตนสนใจหรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือใครก็ตามที่
ส ารวจข้อมูลของผู้ อ่ืนที่มีความสนใจในสิ่ ง
เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน (อรุณรัตน์ ศรีชู
ศิลป์และอนิรุทธ์   สติมั่น , 2555) ที่ เรียกว่า 
เครือข่ ายสั งคม ที่ มี ผู้ สอนจัดไว้ ใ ห้และน า
กระบวนการแก้ ไขปัญหาด้ วยวิ ธีการแบบ                 
Big Six Skill มาเป็นกระบวนการสอน เนื่องด้วย



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

        

223 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคม สอดคล้องกับประพันธ์ สุเสารัจ 
(2551) ได้กล่าวว่าผู้ที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
จะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้  
ดังนั้นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
จึงต้องให้ผู้เรียนสามารถคิดเพื่อแก้ปัญหาที่จะ
ตอบรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์
และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาการเรียนและจัดการการเรียนรู้ของ
นิสิตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี   

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี  

3.  เพื่ อประ เมินความพึ งพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่
มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี   
 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยน รู้ ผ่ า น
เครือข่ายสังคม หมายถึง การด าเนินเพื่อให้เกิด
การเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด 
มีการเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยจัดให้อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มีการน าข้อมูลประเภทบทความ รูปภาพ วีดีโอ
และสื่อดิจิตอลต่าง ๆ น ามาแบ่งปันกันในระบบ
อินเทอร์เน็ตภายใต้เครือข่ายของตนเอง และมี
การวัดผลประเมินผล  
 Big Six Skills หมายถึ ง  ระบบการ
เรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นการนิยามภาระงาน ขั้น
ก าหนดการค้นสารสนเทศ ขั้นสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศ ขั้นการใช้สารสนเทศ ขั้นการ
สังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการประเมินผล เพื่อใช้
แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
หมายถึง ความสามารถที่จ าเป็นของผู้เรียนใน
ระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย การเขียนได้ การอ่านเข้าใจ 
การคิดเลข การคิดอย่าง  มีวิจารณญาณ การคิด
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สร้างสรรค์ การสื่อสารสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อาชีพและการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง
คะแนนที่ได้จากทดสอบด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการตัดต่อวีดิ
ทัศน์และเสียง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six 
Skills ที่วัดจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งเป็น 5 
ระดับ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ผู้ เรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือสังคมออนไลน์มีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. น าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ในรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
        ป ร ะ ช า ก ร  คื อ ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวิ ชาแอนิ เมชั่ นและมั ลติ มี เดี ย  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่เรียนรายวิชาตัด

ต่อวีดิทัศน์และเสียง จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียง จ านวน 24 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 
 เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้  ป ระกอบด้ วย  (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์
และเสียง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สั ง คมแบบ  Big Six Skills  ซึ่ ง มี  ขั้ น ตอน  6 
ขั้ นตอน คือ  ขั้ นการนิยามภาระงาน  ขั้ น
ก าหนดการค้นสารสนเทศ  ขั้นสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศ ขั้นการใช้สารสนเทศ ขั้นการ
สังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการประเมินผล  มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC : Index of 
item objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80  (2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ .73 และความเที่ยงตรงโดยหาค่าสัมประ
สิทธิ สหสั มพันธ์   (correlation  coefficient) 
ของเพียรสัน (Pearson) มีค่าเท่ากับ .84   (3) 
แบบวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสนอ
ต่อผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาค่าความเชื่ อมั่น 
(Reliability)  เท่ากับ.63 และความเที่ยงตรงโดย
หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ  (correlation  coefficient) 
ของเพียรสัน (Pearson) มีค่าเท่ากับ.85 (4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ เป็นลักษณะข้อค าถาม
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แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC : Index 
of item objective congruence) จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.80   
 กา ร เ ก็ บ ร วบ รวม ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
 ขั้นเตรียมการ  ผู้วิจัยศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills และน ามา
ปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นทดลอง ผู้ วิ จั ยปฐมนิ เทศชี้ แจง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ท าการทดสอบก่อน
เรียนและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จากนั้นด า เนินการสอนด้วยวิธี การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  เมื่อครบ 6 สัปดาห์ ท าการทดสอบ
หลังเรียน ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21   และท าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียน
โดยผ่านเครือข่ายสั งคมแบบ Big Six Skills 
รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญา
ตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อน
เรียน  13.44  และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 21.16  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งสรุปได้ว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ 
Big Six Skills   รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง
ของนิสิ ตระดับปริญญาตรี  ท า ใ ห้ผู้ เ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้สูงขึ้น ดังตารางที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1  แสดงผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n �̅� S.D. t p-value 
หลังเรียน 24 15.28 2.87  

7.80* 
 

0.00 ก่อนเรียน 32 21.75 1.92 

*P < .05 
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2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรม
การเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  
ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่  2 1  ก่ อ น เ รี ย น อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 
(2.45±0.65) และมีค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลังเรียนอยู่ในระดับมาก (3.36 

±0.61)  ซึ่งสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills   รายวิชา
ตัดต่อวีดิทัศน์และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ท าให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น 
ดังตารางที่ 1.2  
 

 
ตารางที่ 1.2  แสดงผลการหาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนโดย
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

รายการ ก่อนเรียน หลังเรียน 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1.เขียนได้  (Reading) 2.58 0.58 ดี 3.25 0.61 ดี 
2. อ่านเข้าใจ (Writing) 2.71 0.55 ดี 3.42 0.58 ดี 
3. คิดเลขเป็น (Arithemetics) 2.63 0.57 ดี 3.33 0.56 ดี 
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(Critical Thinking) 

2.13 0.79 ปานกลาง 3.38 0.58 ดี 

5. การคิดสร้างสรรค์  
(Creativity Thinking) 

2.33 0.70 ปานกลาง 3.38 0.65 ดี 

6. การสื่อสารสารสนเทศ 
(Communication Literacy) 

2.38 0.57 ปานกลาง 3.29 0.62 ดี 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร (ICT Literacy) 

2.58 0.58 ดี 3.38 0.65 ดี 

8. อาชีพและการเรียนรู้  
(Career and Learning Skills) 

2.25 0.79 ปานกลาง 3.33 0.64 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.45 0.65 ปานกลาง 3.34 0.61 ดี 
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3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills   รายวิชาตัดต่อวีดิ
ทัศน์และเสียงของนิสิตระดับปริญญาตรี โดย
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

(4.36±0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผล
ปรากฏว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ ในระดับมาก 
(4.38±0.61) ด้านกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับ
มาก (4.32±0.68) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่
ในระดับมาก (4.39±0.65) ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills  รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.บรรยากาศการเรียนเปดิโอกาสให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรม 4.33 0.65 มาก 
2. บรรยากาศของการเรียนท าใหผู้้เรยีนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุม่ 4.50 0.67 มาก 
3. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรมได้อสิระ 4.42 0.51 มาก 
4. บรรยากาศของการเรียนท าใหผู้้เรยีนเกิดการคิดที่หลากหลาย 4.25 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.38 0.61 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 0.49 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้แลกเปลีย่นความรู้ความคดิ 4.08 0.79 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการคิดและตัดสินใจ 4.58 0.51 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.17 0.83 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.58 0.67 มากที่สุด 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.33 0.78 มาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการเรียนรู้ร่วมกัน 4.17 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.32 0.68 มาก 
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รายการ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
12. การจัดการเรียนรู้ท าใหเ้ข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.42 0.79 มาก 
13. การจัดการเรียนรู้ท าใหจ้ าเนื้อหาได้นาน 4.33 0.49 มาก 
14. การจัดการเรียนรู้ช่วยใหผู้้เรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.42 0.67 มาก 
15. การจัดการเรียนรู้ท าใหผู้้เรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.50 0.52 มาก 
16. การจัดการเรียนรู้ท าใหผู้้เรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.08 0.79 มาก 
17. การจัดการเรียนรู้ช่วยใหผู้้เรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.25 0.45 มากที่สุด 
18. การจัดการเรียนรู้ท าใหเ้ข้าใจและรูจ้ักเพื่อนมากขึ้น 4.75 0.45 มาก 
19. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.67 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.43 0.61 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.64 มาก 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการ เปรียบ เทียบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชา
ตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน  
13.44 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 21.16 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้
ว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six 
Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียงของนิสิต
ระดับปริญญาตรี  ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับประวัตรวงศ์ 
ยางกลาง (2548) พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วย
วิธีการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตาม
กระบวนการ Big Six Skills มีคะแนนเฉลี่ยการรู้

สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับปาลิตา บัวสีด า (2551) พบว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Sis Skills มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ เพิ่ มขึ้ น  อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเนื่องจาก
ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นได้ด าเนินก าหนดปัญหาให้นิสิต
ด าเนินการตามขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นการนิยาม
ภาระงาน ขั้นก าหนดการค้นสารสนเทศ  ขั้น
สื บค้ นและ เข้ า ถึ ง ส า รสน เทศ  ขั้ น กา ร ใ ช้
สารสนเทศ ขั้นการสังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการ
ประเมินผล เพื่อใช้แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ โดยในภาระงานและการแก้ปัญหา
ผู้เรียนต้องลงมือปฎิบัติเองเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
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จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับทิศนา แขมณี 
(2552) ได้เสนอว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง 
เพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ท าให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน ผู้เรียนได้ฝึก
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและการเข้าใช้
สารสนเทศเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน  โดยที่ผู้ เรียนมีความ
พยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้
ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ช่วยท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  
ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน เนื่องด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาเน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองและการรู้สารสนเทศด้วย
ตนเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอนทฤษฎีแต่เป็นการ
สอนกระบวนการที่ให้ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้จริง ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด
ของตนเองได้สอดกคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  (2546) และสุวิทย์  
มูลค า (2547) ที่กล่าวว่า การคิดนั้นช่วยหาทาง
ออกของปัญหาได้ โดยน าเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและเกี่ยวข้องโดยอ้อมเอามาผสมผสาน

น ามาสังเคราะห์ อาจจะมีคนเคยคิด เคยกล่าว 
หรือเคยท ามาไว้ในสิ่งที่คล้ายๆ กัน ท าให้เกิด
ทางเลือกใหม่แล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อ
น าไปสู่ทางออกของปัญหา  นอกจากนี้สอดคล้อง
กับซีเมนส์ (Siemens, 2006) ได้กล่าวว่า การ
เรียนรู้บนเครือข่ายสามารถพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลและวิเคราะห์ได้ดี การใช้เครือข่ายทาง
สังคมอย่างชาญฉลาดสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งช่วยให้บุคคลร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใน
สภาพแวดล้อมบนเครือข่ายได้ (SuZanne, 2009) 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
อ านวยความสะดวก ส่วนผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฎิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช 
(2555) ที่กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จะเกิดขึ้นได้จากครูต้องไม่สอนแต่ต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้แบบลงมือ
ท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียงที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัย
ได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สั งคมแบบ Big Six Skills ที่ มี ความท้ าทาย 
ตอบสนองความต้องการผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมี
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ความสนใจมากเป็นพิเศษ และการที่ผู้เรียนได้
ศึ กษ าค้ น คว้ า ด้ ว ยตน เอ ง เ กิ ด ก า รติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
จดจ าเนื้อหารายวิชาง่ายขึ้น โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนอ่ืนผ่าน
เครือข่ายสังคม รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ       
ท าการอภิปรายความรู้ ร่วมกันในกลุ่ มและ
น าเสนอผลงาน ส่งผลต่อความฝึกคิดของผู้เรียน
ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ส า คั ญ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  
นอกจากนี้ การสร้ างบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระโดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้
แนะน า ผู้เรียนมีความสนุกสนานใน การเรียน 
ส ามารถน า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  
 
บทสรุป 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนโดยผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

2. เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียน
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับดี   

3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชา
ตัดต่อ วีดิทัศน์และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี อยู่
ในระดับ มาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรมีการแนะน ากิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ที่
มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี ให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 
 2. การท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นการ
เน้นที่ให้ผู้ เรียนค้นคว้าและลงมือปฎิบัติด้วย
ตนเอง ผู้สอนควรมีการสังเกตการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อคอยชี้แนะแนวทางเมื่อเกิดปัญหา   
 3. การจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เ รี ย น ป ฎิ บั ติ ห รื อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใ น ส า ข า วิ ช า                
แอนิ เมชั่ นและมัลติมี เดีย  ควรเพิ่ มการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการคิดและ
การแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อาจมีการวัดทักษะด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้
คลอบคลุมทักษะในด้านที่ต้องการวัด 

2. ควรมีการติดตามผลระยะหลังการ
ทดลองเพื่อทดสอบหาความคงทนต่อการเรียน
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ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ 
Big Six Skills ที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 
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การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 

An Evaluation of the Medical License Examination Preparation 
Program for Interns in Police General Hospital 

 

รัชนี ชาญสุไชย1 
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เก็จกนก เอ้ือวงศ์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษา จ านวน 1 คน  อนุกรรมการแพทยศาสตรศึกษาจ านวน 5 คน แพทย์ฝึกหัดในปี 
พ.ศ. 2559 จ านวน 55 คน และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุมคะะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ฝึกหัด และแบบบันทึกข้อมูลผลการสอบผ่านขั้นที่ 2 จาก
แพทยสภา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย แนวค าถามในการสัมภาษะ์ แบบ
บันทึกข้อมูลเอกสาร กรอบในการสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัด
ต่อโครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุะภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ (1) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม 
อาจารย์แพทย์มีคุะสมบัติเหมาะสม แต่จ านวนอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอและขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโครงการ  เทคโนโลยีที่ใช้มีความเหมาะสมแต่สื่อวัสดุอุปกระ์ด้านการสอน
ยังมีไม่เพียงพอ  งบประมาะมีการวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ (2) ผลการประเมินกระบวนการ
ด าเนินการโครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน ได้แก่  ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ ด้านการ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบะัฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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นิเทศและติดตาม และ (3) การประเมินผลการด าเนินการโครงการพบว่า (3.1) แพทย์ฝึกหัดเข้าฟัง
บรรยาย และเข้ารับการฝึกปฏิบัติผ่านเกะฑ์การประเมิน (3.2) การสอบผ่านการซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 
ในรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบไม่ผ่านเกะฑ์การประเมิน (3.3) อัตราการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพขั้นตอนที่ 2 ของแพทย์ฝึกหัด ไม่ผ่านเกะฑ์การประเมิน และ (3.4) แพทย์ฝึกหัดมีความพึงพอใจ
ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากและผ่าน
เกะฑ์ประเมิน  
ค าส าคัญ:   การประเมินโครงการ  การเตรียมความพร้อมในการสอบ  ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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Abstract 
The purposes of this study was to evaluate the Medical License Examination 

Preparation Program for Interns in Police General Hospital.  This research was an 
evaluative research informants consisted of 1 chairman of the Medical Education 
Subcommittee, 5 subcommittees of Medical Education, 65 interns in 2016 and 
documents sources include the reports of the Subcommittee on Medical Education, 
basic Information of interns and the records of the results of the examination through 
the second step of the Medical Council. The research tools include questions in the 
interview, behavior observation framework and the questionnaire of the intern's 
satisfaction on Medical License Examination Preparation Program.  The statistics 
employed for data analysis were percentage, mean and standard deviation. Qualitative 
data were analyzed with content analysis. 
 Research findings were (1)  inputs evaluation:  qualified of medical professors, 
while the amount of medical professors and officers were not enough and lack of the 
motivation. The technology was appropriate, but the media and teaching materials were 
not enough.  The budget was planned to be used systematically.  (2)  the process 
evaluation is appropriate in all aspects including preparation, implementation 
supervision and monitoring (3)  output evaluation showed that :  (3.1)  interns attended 
lectures and practice which passed the evaluation criteria ( 3 . 2)  passing rate of the 
rehearsal examination in the form of Multiple Choice Question (MCQ) failed to pass the 
assessment criteria ( 3 . 3)  the rate of passing the second step of Medical License 
Certificate of Interns failed to pass the assessment criteria and (3.4) interns were satisfied 
on Medical License Examination Preparation Program of Police General Hospital at a high 
level and passed the evaluation criteria. 
Keywords: Project evaluation, Preparation for examination, Medical license
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของกระทรวง
สาธาระสุขพบว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนแพทย์ 
1 คนต่อการดูแลประชากร 1985 คนในปีพ.ศ.  
2555 แต่จ านวนแพทย์ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเนื่องจาก อัตราส่วนที่เหมาะสม
ควรอยู่ที่ 1 ต่อ 500 คน (อัจฉรา นิธิอภิญญา
สกุล, 2555) ปัจจุบันพบว่าสถาบันที่มีศักยภาพ
ในการผลิตแพทย์ในประเทศไทยยังไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อทดแทน
อัตราก าลังแพทย์ที่ขาดแคลนได้มากกว่านี้
เนื่องจากการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์
ต้องอาศัยทรัพยากรด้านบุคลากร สื่อวัสดุ
อุปกระ์และเทคโนโลยี งบประมาะและอาคาร
สถานที่ ขะะนี้ปัจจัยเบื้องต้นเหล่านี้มีจ ากัด จึง
ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อคะะแพทยศาสตร์
ในต่างประเทศที่แพทยสภาให้การรับรองเช่น
ประเทศจีน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ทั้งนี้
เพราะประเทศเหล่านี้มีอัตราการสอบแข่งขันที่
ต่ ากว่าการสอบเข้าคะะแพทยศาสตร์ในสถาบัน
ทางการแพทย์ของไทย อีกทั้งบางครอบครัว
ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศเพื่อข้อ
ได้ เปรียบทางภาษาและรองรับความต้องการ
แพทย์ไทยที่มีทักษะด้านภาษาเช่นภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของไทยที่ประกาศตัว
เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) ในยุคของการเปิดเสรีประชาคม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ( Asean Economics 
Community, AEC) 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 ก าหนดให้แพทยสภามีอ านาจหน้าที่
ในการรับรองปริญญาวิชาแพทยศาสตร์ แพทย
สภาจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา21(3)(ฎ)
ประกอบกับมติของคะะกรรมการแพทยสภาใน
กา รป ระชุ ม ค รั้ ง ที่  12/2546 เ มื่ อ วั น ที่  11 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ขึ้นในปี พ.ศ. 
2547 โดยมีหน้าที่ ด า เนินการจัดสอบให้แก่
นั ก ศึ กษ าแพทย์ ที่ จ บทั้ ง ใ นป ระ เทศแ ล ะ
ต่างประเทศเมื่อสอบผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วจึงจะ
ท าการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประกันคุะภาพแพทย์ที่จบใหม่ทุกคนและเป็น
การรับรองมาตรฐานของสถาบันผลิตแพทย์ทั้งใน
และต่างประเทศให้ทัดเทียมกัน โดยการสอบใน
แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
(Basic Medical Sciences) ซึ่งนักศึกษาแพทย์
ของไทยจะสอบในชั้นปีที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกใน
รู ป แ บ บ ข อ ง  Multiple Choice Question 
(MCQ) ซึ่งนักศึกษาแพทย์ของไทยจะสอบในชั้น
ปีที่ 5 
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ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ทักษะและหัตถการทางคลินิกประกอบด้วย 
Objective Structured Clinical Examination 
(OSCE)  และการสอบร่ายยาว  (Long Case 
Examination) ซึ่งนักศึกษาแพทย์ของไทยจะ
ด าเนินการสอบในชั้นปีที่ 6 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัะฑิตจากต่างประเทศสามารถ
สอบขั้นตอนที่  1ได้ตั้ งแต่ เรียนปีสุดท้ายของ
หลักสูตรแพทยศาสตร์ และเมื่อเรียนจบได้รับ
ปริญญาแพทยศาสตรบัะฑิตแล้วจึงจะสามารถ
เข้าฝึกปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดในสถาบัน
ทางการแพทย์ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง 
เช่น โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลกลางเป็นต้น เป็นเวลา 1 ปีจึงจะมี
สิทธิ์สมัครสอบในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้ 

โรงพยาบาลต ารวจเป็นโรงพยาบาลของ
รัฐที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์จึง
ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้เป็นศูนย์
ฝึ กอบรมภาคปฏิบั ติ แก่ แพทย์ ฝึ ก หัดที่ จบ
หลักสูตรแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ด้วยเหตุ
นี้ โรงพยาบาลต ารวจจึงได้จัดตั้ ง ส านักงาน
แพทยศาสตรศึกษาขึ้นเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
การเรียนการสอนแพทย์ฝึกหัดให้มีความรู้ตาม
เกะฑ์มาตรฐานของแพทยสภาเพื่อให้แพทย์
ฝึกหัดที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ต ารวจสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามเกะฑ์แพทยสภาเพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในด้านสาธาระสุขของประเทศและเป็นตัวชี้วัด

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
โรงพยาบาลต ารวจ จากการที่แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลต ารวจมีประสบการะ์การ
เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดจากต่างประเทศ
พบว่าปัญหาเร่ งด่วนที่ แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลต ารวจจ าเป็นต้องแก้ไขคือด้าน
คุะภาพผู้ เรียนดังจะเห็นได้จากข้อมูลของ
แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลต ารวจในปี พ.ศ.
2557 ที่พบว่า อัตราการสอบผ่านการประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล
ต ารวจยังค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 62.50 เท่านั้น 
(แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลต ารวจ, 2557) 
คะะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
ต ารวจจึงด าริโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์ฝึกหัดในเชิง
ทฤษฏีและปฏิบัติน าไปสู่การบริการผู้ป่วยให้ได้
มาตรฐานอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของ
แพทย์ฝึกหัดด้านความรู้ก่อนสอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาโดยโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ
ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ 1) การจัดชั่วโมงบรรยาย 2) การฝึกปฏิบัติ
จริงในหอผู้ป่วยและ 3) การจัดซ้อมสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (ขั้นตอนที่ 2) ในรูปแบบของข้อสอบแบบ
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เลือกตอบ (Multiple Choice Question)โดย
จะสอบทุก 4 เดือนของการฝึกปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลต ารวจซึ่งแพทยศาสตรศึกษาได้
ด าเนินโครงการนี้มาจนครบ 1 ปีแต่ยังไม่เคยมี
การประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมิน
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด
โรงพยาบาลต ารวจเพื่อศึกษาสภาพการณ์และ
ปัญหาที่อาจจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของแพทย์ฝึกหัด ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูล
พื้ นฐานส าหรับผู้ บริหารโรงพยาบาลด้ าน
แพทยศาสตรศึ กษา  อาจา รย์ แพทย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนก าหนด
นโยบายส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อให้แพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจมีอัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาสูงขึ้น
และเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการ
ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 2. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 3. เพื่อประเมินผลการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 
นิยามศัพท์ 

1.โครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ หมายถึง ชุดกิจกรรม
ที่แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลต ารวจได้จัด
ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล
ต ารวจ อันประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1) การจัด
บรรยายทางวิชาการ 2) การจัดตารางฝึกปฏิบัติ
ในหอผู้ป่วยตลอด 1 ปีของการฝึกอบรมและ3) 
การประเมินผลหลังฝึกปฏิบัติงาน 

2.การประเมินโครงการ หมายถึ ง
กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อตัดสินการด าเนินงาน
ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจในด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการและ ด้ านผลการด า เนินการ
โครงการดังนี้ 

1) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) ประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของ
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ปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินการโครงการในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1 . 1  อ า จ า ร ย์ แ พ ทย์ แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ ประเมินความเหมาะสมในด้านคุะวุฒิ
ที่แสดงถึงความรู้ด้านวิชาการ ประสบการะ์ด้าน
แพทยศาสตรศึกษาในด้านการวางแผนการสอน 
เทคนิคการสอน การเขียนหลักสูตร การออก
ข้อสอบ และความเพียงพอในด้านจ านวน
อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่  

1 . 2  สื่ อ วั ส ดุ อุ ปกระ์ และ
เทคโนโลยี ประเมินด้านการมีสื่อวัสดุอุปกระ์
และเทคโนโลยีที่ เพียงพอ มีคุะภาพและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3. งบประมาะ ประเมิน
ด้านจ านวนงบประมาะและวิธีการเบิกจ่ายเงิน 
ความพอเพียง และความมีประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่าย 

1.4 อาคารสถานที่ ประเมิน
ในด้านความเพียงพอ เหมาะสม สะอาดและ
สะดวกในการด าเนินงานของ 1) พื้นที่ในการ
จัดการเรียนการสอน และ2) หอพักแพทย์ 

2) การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process) ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 กระบวนการเตรียมการ
โดยมุ่งพิจาระาด้านความเหมาะสมและปัญหาที่
พบ 
     2.1.1 การคัดเลือกแพทย์
ฝึกหัด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 

ประจ าปีพ.ศ. 2559 ในด้านเกะฑ์การสอบ
สัมภาษะ์ เกะฑ์ก าหนดการทดสอบทางจิตเวช 
และการจัดเตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
     2.1.2 การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการตลอดปีพ.ศ. 2559 ในด้านการจัดชั่วโมง
บรรยาย การจัดตารางฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย
ตลอด 1 ปีของการฝึกอบรมและการจัดซ้อมสอบ
ขั้ น ตอนที่  2 ใน รู ปแบบของ ข้ อสอบแบบ
เ ลื อ ก ต อ บ  ( Multiple Choice Question) 
ในช่วงปีพ.ศ.2558-2559 
  2.2 กระบวนการด าเนินการ
โดยมุ่ งพิ จ าระาด้ านความเหมาะสมและ
ด าเนินการเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด 
     2.2.1. การคัดเลือกแพทย์
ฝึกหัดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด
จากการทดสอบทางจิตเวชโดยนักจิตวิทยาและ
จากการสัมภาษะ์โดยอาจารย์แพทย์  
     2.2.2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของแพทย์ฝึกหัดด้านกิจกรรมใน
ชั่วโมงบรรยาย การฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยตลอด 
1 ปีของการฝึกอบรมครอบคลุมถึงการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของแพทย์ฝึกหัดที่มีความ
อ่อนไหวทางอารมะ์จากการทดสอบทางจิตเวช
โดยนักจิตวิทยาเมื่อแรกเข้า และการจัดซ้อมสอบ
ขั้ น ตอนที่  2 ใน รู ปแบบของ ข้ อสอบแบบ
เลือกตอบในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 

2.3. กระบวนการนิเทศและ
ติดตามโดยมุ่งพิจาระาด้านความเหมาะสมใน
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การติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ
โดยอาจารย์แพทย์ และการชี้แนะให้ความ
ช่วยเหลือแก่แพทย์ฝึกหัดในด้านการเรียนเพื่อ
พัฒนาคุะภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 3. การประเมินด้านผลการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ (Product) ในงานวิจัยนี้
หมายถึง  
  3.1) อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพขั้นที่ 2 ของแพทย์ฝึกหัดในปี
พ.ศ. 2559 
  3.2) พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ
ของแพทย์ฝึกหัดในด้าน  
     3.2.1 การผ่านเกะฑ์การ
เข้าฟังบรรยายทางวิชาการตลอดปีพ.ศ. 2559 
คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด  

   3.2.2 การผ่านเกะฑ์การ
ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยครบ 1 ปีของการฝึกอบรม
คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด  

   3.2.3 การผ่านเกะฑ์การ
ซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบของข้อสอบแบบ
เลือกตอบในช่วงปีพ.ศ. 2558-2559 คือไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   3.3)  คว ามพึ งพอ ใจของ
แพทย์ฝึกหัดต่อโครงการเตรียมความพร้อม
แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจในการสอบใบ

ประกอบวิ ช า ชี พ เ ว ชกร รม โ ดยกา รตอบ
แบบสอบถาม 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ด้านกระบวนการและด้านผลการด าเนินการใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในด้านความพร้อม
ของทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินโครงการตลอดจนตรวจสอบความเป็นไป
ได้ในการจัดโครงการนี้ในปีต่อไป 
 2. ท า ใ ห้ ไ ด้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ  ปัญหา 
อุปสรรค จุดเด่น และจุดด้อยของการด าเนิน
โครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพทยศาสตรศึกษา
เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของ
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาคุะภาพ
ผู้เรียนและการเป็นศูนย์สอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในระดับประเทศต่อไป 
 3.  ท าให้ได้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดกิจกรรมของโครงการเตรียมความพร้อมใน
การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดย
ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล  ไ ด้ แก่  ป ระธานอนุ ก รรมการ
แพทยศาสตรศึกษา จ านวน 1 คน  อนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษาจ านวน 5 คน แพทย์ฝึกหัด
จ านวน 65 คน และข้อมูลเอกสาร ได้แก่ บันทึก
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

การประชุม เอกสารแผนการด าเนินงาน ข้อมูล
พื้นฐานของแพทย์ฝึกหัด ข้อมูลอาจารย์แพทย์
และเจ้าหน้าที่ และแบบบันทึกข้อมูลผลการสอบ
ผ่านขั้นที่ 2 จากแพทยสภา เครื่องมือที่ใช้คือ 1) 
แบบสัมภาษะ์ที่ เกี่ยวกับการประเมินปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการในการด าเนินการโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 2) 
แบบสังเกตพฤติกรรมของอาจารย์แพทย์และ
เจ้าหน้าที่ขะะเข้าร่วมประชุมคะะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษาพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมระหว่างกระบวนการนิเทศและติดตาม
ของอาจารย์แพทย์และการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของแพทย์ฝึกหัดขะะเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 3) แบบบันทึกข้อมูลเอกสาร
เช่น เอกสารการประชุมของคะะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแพทย์
ฝึกหัดจากแพทยศาสตรศึกษา แบบบันทึกข้อมูล
ผลการสอบผ่านขั้นที่ 2 จากแพทยสภา และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัด ใน
รูปของแบบสอบถามแบบมาตรประมาะค่า 5 
ระดับ สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุะภาพ การ
สัมภาษะ์ การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึก
ข้อมูลเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  
1) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการ

ด าเนินการโครงการพบว่า อาจารย์แพทย์มี
คุะสมบัติเหมาะสมโดยอาจารย์แพทย์ทุกท่านมี
ความรู้ระดับเฉพาะทาง แต่ยังขาดทักษะการ
สอน เช่น เทคนิคการสอนและการขาดความ
มั่นใจในการออกข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผล
อีกทั้งจ านวนอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่มีไม่
เพียงพอและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โครงการ  เทคโนโลยีที่ใช้มีความเหมาะสม มี
ระบบ Free wifi จึงมีผลให้แพทย์ฝึกหัดเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้ง่ายในรูปของ e–Library อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
แพทย์ฝึกหัดให้สูงขึ้นแต่สื่อวัสดุอุปกระ์ด้านการ
สอน ห้องเรียน หอพักนักศึกษาพบว่ายังมีไม่
เพียงพอ  และระบบการดูแลรักษาอาคารสถานที่
ยั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรการเบิกจ่าย
งบประมาะแม้จะเป็นระบบแต่ยังขาดความ
ยืดหยุ่นในการเบิกจ่ายท าให้อาจเกิดปัญหาใน
กระีที่ต้องการใช้งบประมาะในกระีฉุกเฉิน 

2)  ผ ลกา รป ระ เมิ นก ระบวนการ
ด าเนินการโครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการเตรียมการ โดยการก าหนด
เกะฑ์การคัดเลือก การก าหนดระบบการ
คั ด เ ลื อ กและกา ร เ ต รี ย ม กิ จ ก ร ร ม พ บ ว่ า
แพทยศาสตรศึกษาเห็นความส าคัญของการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของอาจารย์แพทย์ รับฟัง
ความเห็นอาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
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แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งท าให้อาจารย์แพทย์
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตแพทย์ฝึกหัดที่มีคุะภาพ (2)  ด้านการ
ด าเนินการ ท าได้เหมาะสมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงบรรยาย  
การฝึกปฏิบัติ และการจัดซ้อมสอบ และ(3) ด้าน
การนิเทศและติดตามของอาจารย์แพทย์ที่ท า
อย่างสม่ าเสมอ 
 3)  การประเมินผลการด าเนินการ
โครงการพบว่า (1) แพทย์ฝึกหัดเข้าฟังบรรยาย
ในชั่วโมงบรรยายอย่างสม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ 
72.30 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด ผ่านเกะฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และเข้า
รับการฝึกปฏิบัติร้อยละ 95.38 ผ่านเกะฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของแพทย์ฝึกหัด
ส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้ดังเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนแพทย์ฝึกหัดที่มี
ความอ่อนไหวทางอารมะ์จากการทดสอบ
บุคลิกภาพเมื่อแรกเข้าพบว่าสามารถปรับตัวได้
หลังขึ้นปฏิบัติในหอผู้ป่วยประมาะ 1 เดือนและ
ยังไม่มีแพทย์ฝึกหัดต้องหยุดการฝึกปฏิบัติงาน
ด้วยปัญหาด้านจิตใจและอารมะ์ (2) การซ้อม
สอบขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบของข้อสอบแบบ
เลือกตอบ  แพทย์ฝึกหัดสอบผ่านร้อยละ 48 ซึ่ง
ไม่ผ่ านเกะฑ์การประเมินซึ่ งก าหนดไว้ ว่ า 
คะแนนต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

(3)  อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนที่  2 ของแพทย์ฝึกหัดหลั ง เข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจคือ ร้อยละ 8.33ไม่ผ่านเกะฑ์
การประเมินที่ก าหนดร้อยละ 70 และ (4) แพทย์
ฝึกหัดมีความพึงพอใจในโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและผ่าน
เกะฑ์ประเมิน ได้แก่ความพึงพอใจต่อการฝึก
ปฏิบัติในหอผู้ป่วยความพึงพอใจชั่วโมงบรรยาย 
และความพึงพอใจในการซ้อมสอบข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 
 

อภิปรายผล 
1) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ในการ

ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 
 ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์แพทย์มี
ความเหมาะสมด้านคุะวุฒิโดยอาจารย์แพทย์ทุก
ท่านมีความรู้ระดับเฉพาะทางท าให้แพทย์ฝึกหัด
มีความรู้ในเชิงลึกที่รอบด้าน อีกทั้งโรงพยาบาล
ต ารวจมีเทคโนโลยีที่เพียงพอ เช่นการมีระบบ 
Free wifi จึงมีผลให้แพทย์ฝึกหัดเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ง่ายอีกทั้งงานแพทยศาสตรศึกษายัง
ได้รับงบประมาะที่ เพียงพอในการจัดอบรม
วิชาการแก่แพทย์ฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็น
จุดแข็งที่ท าให้โครงการเตรียมความพร้อมในการ
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สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจประสบความส าเร็จ 
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังพบว่า อาจารย์
แพทย์ยังขาดทักษะการสอน เช่น เทคนิคการ
สอนและขาดความมั่นใจในการออกข้อสอบเพื่อ
วัดและประเมินผลแพทย์ฝึกหัด ดังนั้นการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการ
สอน การเขียนหลักสูตร การออกข้อสอบยัง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปโดยการจัดอบรม 
สัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ออกข้อสอบที่ ถูกต้อง นอกจากนี้ ยั งพบว่า
อาจารย์แพทย์ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านแพทยศาสตรศึกษา เนื่องจากงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนไม่ถือเป็นภาระงานและไม่มี
ผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่ง 
ดังนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลควรเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างานด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น ก าหนดให้
งานด้านแพทยศาสตรศึกษาเป็นภาระงานส่วน
หนึ่งในการพิจาระาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 ในส่วนของสื่อวัสดุอุปกระ์ด้านการ
สอน ห้องเรียน หอพักนักศึกษาพบว่ายังมีไม่
เพียงพอและระบบการดูแลรักษาอาคารสถานที่
ยั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  จึงจ า เป็นที่
แพทยศาสตรศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนเพื่อท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ คุะภาพ
ของอุปกระ์การเรียนการสอนของแพทย์ฝึกหัด
ให้เพียงพออย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการด าเนินการ
ด้านเอกสารที่เก่ียวกับงานพัสดุ และการเขียนขอ
งบประมาะส าหรับโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้

การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจประสบความส าเร็จได้
มากข้ีน 

2)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการด าเนินการ
โครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
การเตรียมการโดยการก าหนดเกะฑ์การคัดเลือก 
การก าหนดระบบการคัดเลือกและการเตรียม
กิจกรรมทางวิชาการตลอดปีพ.ศ. 2559  ดัง
ผลการวิจัยที่พบว่าแพทยศาสตรศึกษาเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของอาจารย์
แพทย์ในงานด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น  มีการ
แต่งตั้งอาจารย์แพทย์จากหลายสาขาเข้ามาเป็น
กรรมการสัมภาษะ์มากข้ึนหรือการมอบหมายให้
อาจารย์จากทุกแผนกจัดการเรียนการสอนใน
ชั่วโมงบรรยายแก่แพทย์ฝึกหัด ซึ่ งจะท าให้
อาจารย์แพทย์ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของการด้านการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์ฝึกหัดที่มี
คุะภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าอาจารย์แพทย์มี
ความกังวลเกี่ยวกับการออกข้อสอบเพื่อใช้ซ้อม
สอบอยู่บ้างในประเด็นนี้ แพทยศาสตรศึกษาจึง
ควรให้ความรู้หรือมีการฝึกอบรมเพื่อให้อาจารย์
แพทย์มีความรู้ความสามารถในด้านการวัดและ
การประเมินผล อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้าน
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การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
อาจารย์แพทย์ที่กล่าวว่า “เคยคุยกับอาจารย์เรา
บางคน เขาก็กังวลนะว่าที่เขาสอนไปมันจะถูก
ตามหลักการสอนแบบครูสอนนักเรียนเหมือนใน
โรงเรียนแพทย์ หรือโรงเรียนทั่วไปหรือเปล่า บาง
ทีก็อยากให้แพทยศาสตรศึกษาจัดอบรมทักษะ
การสอนให้พวกอาจารย์บ้าง ”  (2) ด้านการ
ด าเนินการท าได้เหมาะสมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงบรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ และการจัดซ้อมสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัด
ต่อโครงการ และ(3) ด้านการนิเทศและติดตาม
พบว่าอาจารย์แพทย์มีการติดตามการเข้าร่วม
กิจกรรมของแพทย์ฝึกหัดตามโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ และ
ให้การชี้แนะรวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์
ฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ 

3) การประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 

ผลการวิจัยพบว่าแพทย์ฝึกหัดมีอัตรา
การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพขั้นที่ 2 จากศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทย
สภาในปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซึ่งยัง
ไม่ผ่านเกะฑ์ ในประเด็นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ  เช่น แพทย์ฝึกหัดจบจากสถาบันที่
หลากหลายท าให้มีมาตรฐานการผลิตแพทย์ที่

แตกต่างกันท าให้แพทย์ฝึกหัดมีพื้นฐานความรู้ที่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นลักษะะการจัดการของ
แพทยศาสตรศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อม
อาจารย์แพทย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ค่อนข้างน้อย ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์
แพทย์แม้มีคุะวุฒิระดับเฉพาะทางแต่ยังไม่มี
โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นครูแพทย์
แก่อาจารย์แพทย์ท าให้อาจารย์แพทย์ขาดทักษะ
การสอน ซึ่งอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้
และการพัฒนาตนเองด้านการสอนของอาจารย์
แพทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร  อีกทั้งโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจเป็น
โครงการระยะสั้นท าให้ไม่สามารถปรับให้แพทย์
ฝึกหัดมีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากันได้ภายในเวลา 1 
ปี อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ยังคงเป็นประโยชน์
ในการให้แพทย์ฝึกหัดมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษะ์แพทย์
ฝึกหัดพบว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้
ท าอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของแพทย์ฝึกหัดที่กล่าวว่า “อยากให้อาจารย์จัด
ซ้อมสอบให้ครบทั้ ง  MCQ OSCE และLong 
Case เหมือนตอนสอบจริงจะได้รู้แนวข้อสอบ
และท าให้ไม่ตื่นเต้นเวลาสอบจริง และอยากให้
อาจารย์ติวเนื้อหาแบบเข้มข้นก่อนสอบเหมือน
โรงเรียนแพทย์ที่ อ่ืนด้วย”  จากการสอบถาม
ความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัดพบว่า แพทย์
ฝึกหัดมีความพึงพอใจในโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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ของแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลต ารวจโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย การจัดชั่วโมง
บรรยายและการซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 ตามล าดบั 
โดยแพทย์ฝึกหัดเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์
แ ล ะ อ ย า ก ใ ห้ ท า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการซ้อมสอบ
ขั้นตอนที่ 2 ว่าอาจารย์แพทย์ออกข้อสอบยาก
เกินไปจึงควรมีการประเมินคุะภาพข้อสอบก่อน
น ามาใช้ในรูปแบบของคะะกรรมการคัดเลือก
ข้อสอบก่อนน ามาใช้ซ้อมสอบจริง  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้  
 1) ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์แพทย์
ขาดประสบการะ์ด้านทักษะการสอนและการ
ออกข้อสอบ แพทยศาสตรศึกษาจึงควรมีการ
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์แพทย์ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่า (1) ควรมีการจัดโครงการอบรม
พัฒนาทักษะการสอนเพื่อให้อาจารย์แพทย์
สามารถสอนเนื้อหาความรู้และสามารถวาง
แผนการสอนได้อย่างครอบคลุมเหมาะสมเพื่อให้
แพทย์ฝึกหัดได้รับความรู้ตามเกะฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ของ
แพทยสภา (2) ควรมีคะะกรรมการแพทยศาสตร
ศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านแพทยศาสตร
ศึกษาท าหน้าที่วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน
และวิเคราะห์คุะภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ซ้อม

สอบ (3) ควรรวบรวมข้อสอบเก่าที่ศูนย์ประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) เคยออกสอบเพื่อให้
ทราบแนวทางในการปรับปรุงการออกข้อสอบให้
สอดคล้องกับข้อสอบจริงของศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) และ (4) ควรมีการ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนแพทย์
ใกล้เคียง เช่นเชิญอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาล
จุฬาลงกระ์มาเป็นวิทยากรหรือแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษในสาขาวิชาที่ยังขาดบุคลากร เป็น
ต้น 

2) ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์แพทย์และ
เจ้ าหน้าที่ ขาดแรงจู ง ใจในการท างานจึ งมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ผู้บริหารโรงพยาบาลควร
ตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริมงานด้าน
แพทยศาสตรศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการก าหนดให้งานแพทยศาสตร
ศึกษาเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์แพทย์
และเพิ่มแรงจูงใจในการท างานด้านแพทยศาสตร
ศึกษา เช่น พิจาระาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการ
ชมเชยอาจารย์แพทย์ที่มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานด้านแพทยศาสตรศึกษา การให้สิทธิ์บรรจุ
เป็นข้าราชการแก่เจ้าหน้าที่แพทยศาสตรศึกษา 
การอนุมัติค่าท างานล่วงเวลาในกระีที่มีงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการ หรือการลดภาระงาน
ด้านการบริการผู้ป่วยลงเพื่อให้อาจารย์มีเวลา
เตรียมการเรียนการสอนมากขึ้น (2) ผู้บริหาร
ควรส่ ง เ ส ริ มอาจา รย์ แพทย์ ใ ห้ เ รี ยนด้ า น
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แพทยศาสตรศึกษาอย่างเต็มหลักสูตรหรือส่งไป
ดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษาที่โรงเรียนแพทย์
ต่างๆเพื่อกลับมาพัฒนางานด้านแพทยศาสตร
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ผลการวิจัยพบว่าห้องเรียน หอพัก
นักศึกษามีไม่เพียงพอและระบบการดูแลรักษา
อาคารสถานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมี
ข้ อ เสนอแนะว่ า  (1)  การบริหารงานของ
แพทยศาสตรศึกษาในส่วนของอาคารสถานที่
ควรแต่งตั้ งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเช่น
หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบ ารุงโรงพยาบาลต ารวจ
เป็นหนึ่งในคะะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา
เพื่อจะได้ทราบปัญหาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
อาคารสถานที่และน าไปปรับปรุงระบบการดูแล
รักษาอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และ (2)  แพทยศาสตรศึกษาควรมีการวาง
แผนการใช้ห้องประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนและควรมี ห้องเรียนและห้อง
ท างานส่วนกลางที่มีอุปกระ์ส านักงานที่จ าเป็น

ส าหรับอาจารย์แพทย์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารส าหรับให้
อาจารย์แพทย์สามารถพิมพ์งานหรือผลิตสื่อการ
สอนได้เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรมี การวิ จั ย เพื่ อพัฒนาสื่ อที่
สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนเช่น e -Learning เพื่อ
ช่วยลดภาระงานของอาจารย์แพทย์และเพื่อให้
แพทย์ฝึกหัดสามารถทบทวนซ้ าได้ 

2) ควรมีการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการสอนของอาจารย์แพทย์ในด้านความรู้ 
ทักษะ รวมถึงเทคนิคการสอน 

3) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุะภาพ
ผู้เรียนในรูปของงานวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์
แพทย์เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
และน าผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น
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การเข้าถึงเนื้อหาสื่อใหม่ที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน  

Children’s Access to Indecent Content in New Media 

มนวิภา วงรุจิระ1 
monwipa.won@stou.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้สื่อใหม่ของเด็กและเยาวชน ทั้ง
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก) และซอฟต์แวร์ (เช่น 
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม เกมส์ออนไลน์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงเนื้อหาที่มีลักษณะไม่เหมาะสมในสี่
ประเด็นคือ เพศ ภาษา ความรุนแรง และการพนัน 

วิธีด าเนินการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วย การวิจัยเชิงส ารวจเด็กและเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 6-24 ปี จ านวน 633 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
และการสนทนากลุ่มผู้ปกครอง จ านวน 21 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติพรรณนา ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนเลือกใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในการเข้าถึงสื่อใหม่ ใช้เวลากับ
สื่อเหล่านี้เฉลี่ย 4-6 ชั่วโมงต่อวัน และมีสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ใช้งานสื่อใหม่มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
วันเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้พบว่าสื่อสังคมอย่าง ยูทูป ได้รับความนิยมสูงในทุกกลุ่มอายุ เกมส์
ออนไลน์เป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่มอายุน้อย (เด็กประถม) และเฟซบุ๊ก เป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่มอายุมากขึ้น 
ทุกๆ ช่วงวัยใช้งานสื่อใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก รองมาคือสนทนากับเพื่อนและ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ประเด็นที่น่าวิตกจากการผลการส ารวจพบว่าทุกๆ วัยส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องเพศ (เช่น ภาพคลิปโป๊ คลิปฉาว) ได้โดยบังเอิญ ผล
การสนทนากลุ่มกับผู้ปกครอง พบว่าปัญหาการใช้สื่อใหม่ของเด็กมัธยมแตกต่างจากเด็กประถม เพราะ
ควบคุมการใช้สื่อใหม่ค่อนข้างยากกว่า เด็กบางรายมีอาการเสพติดสื่อใหม่อย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
ปัญหาการติดเกมส์ อีกปัญหาคือความรู้ไม่เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้ปกครองท าให้การ
ดูแลป้องกันบุตรหลานเป็นไปได้ยาก 
ค าส าคัญ: เด็กและเยาวชน การรู้เท่าทันสื่อ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สื่อใหม่ 
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Abstract 
This research aims to study problems of the new media usage of Thai children 

and youth, both hardware usage (smartphone, tablet, and notebook), and software 
usage (internet, social media, and online game), especially their accessibility to indecent 
contents such as sexual explicit content, language, violence and gambling.  

The research applied a mixed method including: a survey of 633 children and 
youth, age between 6-24 years old, in Bangkok selected by multi-stage sampling; and a 
focus group of 21 parents selected by purposive sampling. Quantitative data were 
analyzed by using descriptive statistics, while qualitative data were analyzed by using 
content analysis. 

The findings showed that smart phone was the most popular new media among 
children and youth. Their average time spending on new media was 4-6 hours per day, 
while a large number of kids spend up to 10 hours per day. YouTube was the most 
popular social media among children and youth in every age. While online game was 
the most popular among young children, Facebook was the most popular among youth. 
The main purposes of utilizing new media were for entertaining, followed by chatting 
with friends and searching information. Most of the kids reported they can accidently 
access to indecent contents, especially sexual content. Also, a focus group of parents 
revealed that it became more difficult to control their children’s usage of new media 
while they grew up. Some children severely addicted to new media, especially online 
games. Another problem was the parents have less media and information literacy, 
which made it more difficult to protect their children. 
Keywords:  Children and youth, media literacy, indecent content, new media   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การคุ้ มครอง เด็ กและ เยา วชนใน

ประเทศไทยในการเข้าถึงหรือได้รับเนื้อหาภาพ
และเสียงที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตรายกับ
วัยผ่านสื่อใหม่ถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง เนื่องจาก
จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน
ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์) ในประเทศไทย มีจ านวนมาก
ถึง 22.92 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากร
ทั้งหมดของประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2556) ซึ่งกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่มีหรือมีวุฒิ
ภาวะที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ และยังคงต้องได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่
มีอ านาจในการก ากับดูแล   

จากการส ารวจการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 
2556 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร พบว่า เด็กและ
เ ย า วชน  อ า ยุ  6 - 1 4  ปี  มี สั ด ส่ ว นกา ร ใช้
คอมพิวเตอร์สูงที่สุด (ร้อยละ 82.3) รองลงมาคือ 
อายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 61) และอายุ 25-34 ปี 
(ร้อยละ 37.5) ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้
สูงที่สุด ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ58.4) 
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 6-14 ปี (ร้อยละ 54.1) 
และกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 33.5) 

การคุ้มครอง การสั่ งสอน หรือการ
ชี้แนะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสื่อและ
เทคโนโลยีในการแพร่ภาพและการกระจายเสียง
ที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอย่างมากในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาของสื่อใหม่ (new 

media) เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ที่นับวันจะยิ่งมีความส าคัญและมีบทบาทที่
ส าคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนมากข้ึนเรื่อยๆ แต่เด็กและเยาวชนนั้นถือ
ได้ว่าเป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ าและไม่สามารถ
แยกแยะถูกผิดเองได้ อันเนื่องมาจากเด็กและ
เยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการ
เรียนรู้นั้นก็จะเกิดขึ้นจากการสังเกต จดจ าและ
เลียนแบบ ซึ่ ง ในปัจจุบันพบว่าสื่อใหม่ เป็น
ต้นแบบส าคัญที่มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน สาเหตุเป็นเพราะว่าปัจจุบันเด็ก
และเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดจากผลการส ารวจดังกล่าว
ข้างต้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

ผลกระทบที่ตามมาจากการเสพสื่อใหม่
ที่ไม่เหมาะสมกับอายุและวุฒิภาวะ รวมทั้งหาก
ขาดการควบคุมดูแลจากบิดามารดาและ
ผู้ปกครอง ก็อาจจะเกิดผลร้ายกับเยาวชนที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะ
เป็นผลกระทบต่อความประพฤติ ผลกระทบต่อ
ทัศนคติและความเชื่อ ผลกระทบกับการศึกษา 
หรือส่งผลกระทบต่อสังคมครอบครัว ยิ่ งใน
ปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจ ากัดแค่
เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับอินเทอร์เน็ต
ผ่านสายอย่างในอดีตเท่านั้น แต่ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารในด้านต่างๆ ท าให้อุปกรณ์
สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตได้  เช่น  คอมพิว เตอร์ โน้ตบุ๊ ก 
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (smart phone) และแท็บ
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เ ล็ ต  ( tablet) น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสู งแบบไร้สายของผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร เ ข้ า สู่ โ ล ก
อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
เพราะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา 
เมื่อไหร่ก็ตามที่ เด็กเยาวชนต้องการ แม้แต่
ในขณะเดินทาง  

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วผ่านทางโลกออนไลน์ท าให้ผู้คนมีความรู้
มากขึ้น เกิดเครือข่ายทางสังคมในโลกออนไลน์
ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการด ารงชีวิตมาก
ขึ้นในทุกขณะ อีกทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย แต่การปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความ
เป็นจริ งนั้ นกลับมีแนวโน้มน้อยลง เรื่ อยๆ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะมีการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสื่อที่ทันสมัยและมีการสื่อสารได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่สามารถเลือกรับ
เนื้อหาที่ดี เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับวัย 
ได้ด้วยตนเอง จะเป็นกลุ่มประชากรที่ตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยง ประกอบกับหากบิดามารดาและ
ผู้ปกครองไม่เข้าใจ รู้ไม่เท่าทันและเข้าไม่ถึงสื่อ
โลกออนไลน์ ก็จะท าให้มองกิจกรรมที่เด็กและ
เยาวชนเข้าไปร่วมออนไลน์ในทางลบเท่านั้น ท า
ให้เกิดช่องว่างในครอบครัว และอาจเกิดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สื่อใหม่ของเด็ก

และเยาวชน ทั้งพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ทั้งที่เป็น
ฮาร์ดแวร์ (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก) 
และซอฟแวร์  ( เช่น อินเทอร์ เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ เกมส์ออนไลน์) โดยเฉพาะการเข้าถึง
เนื้อหาที่มีลักษณะไม่เหมาะสมในสี่ประเด็นคือ 
เพศ ภาษา ความรุนแรง และการพนัน  

 
นิยามศัพท์ 

1 .  เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  ใ ช้ ต า ม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ให้ค านิยามไวด้งันี้ 
เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบ
แปดปีบริบูรณ์ เยาวชน หมายความว่า บุคคลซึ่ง
มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สบิห้าปบีริบรูณ ์

2. สื่อใหม่ คือ สื่อที่ท าให้สามารถเข้าถึง
เนื้อหาที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในงานวิจัย
นี้จะครอบคลุมถึง  

     2.1 สื่อใหม่ที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 
(hardware) 4 ประเภท ซึ่งได้แก่  คอมพิวเตอร์ 
( computer) โ น้ ต บุ๊ ก  ( notebook) แ ท็ บ เ ล็ ต 
(tablet) โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (smart phone)  

     2 .2 สื่ อใหม่ที่ เป็นลักษณะของ
ซอฟแวร์และแอพลิเคชั่น (software programs 
and applications) ซึ่ ง ไ ด้ แก่  โ ซ เชี ยลมี เดี ย 
(social media) เว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ตที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสม  
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3.  เนื้อหาที่มีลักษณะไม่เหมาะสมและ
อาจเป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชน อาจมี
ด้วยกันหลายกรณี อาทิ เนื้อหาที่มีลักษณะไม่
เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็กและ
เยาวชนที่เก่ียวกับเพศ ความรุนแรง ผิดจริยธรรม 
สิ่งเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยในงานวิจัย
นี้อิงตามหลักการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาในสื่อโทรทัศน์ในการจ ากัดเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม หรือเกณฑ์ -3  คือ “SLV” (sex, 
language, violence) และเพิ่มขอบเขตเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งหมดเป็น 
4 กรณี ได้แก่ เพศ ภาษา ความรุนแรง และการ
พนัน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ได้รับข้อมูลเชิงสถิติของปัญหาการใช้
และการเข้าถึงเนื้อหาของภาพและเสียงที่ไม่
เหมาะสมผ่านทางสื่อใหม่ของเด็กและเยาวชน  

2. เป็นแนวทางเริ่มต้นของการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและหาหนทางแก้ไขปัญหาด้านการ
ใช้และการเข้าถึงเนื้อหาของภาพและเสียงที่ไม่
เหมาะสมผ่านทางสื่อใหม่ของเด็กและเยาวชน 
ซึ่ง กสทช. หรือ หน่วยงานอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปใช้ได้ 

 
วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ และเชิงคุณภาพ
ด้วยการสนทนากลุ่ม ในการส ารวจผู้วิจัยเก็บ

รวบรวมข้อมู ลด้ วยแบบสอบถามทั้ งแบบ
เผชิญหน้าและผ่านระบบออนไลน์ โดยเก็บข้อมูล
จากเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6-24 ปี ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ภายหลังจากการเก็บ
ข้อมูลทั้งแบบเผชิญหน้า จ านวน 530 ชุด และ
แบบผ่านระบบออนไลน์ได้รับแบบสอบถามกลับ
และสามารถน ามาใช้งานได้ จ านวน 633 ชุด 
ทั้งนี้หัวข้อในการส ารวจประกอบด้วย 4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ 
ก า ร เ ข้ า ถึ ง เ นื้ อ ห า ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ส ารวจแล้วได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสนทนา
กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน 2 กลุ่ม 
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กมัธยมต้นหนึ่งกลุ่ม และ
เด็กมัธยมปลายอีกหนึ่งกลุ่ม จ านวน 21 คน 
ประเด็นสนทนาประกอบด้วย ข้อมูลทั่ วไป
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่
ของเด็กและเยาวชน การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมผ่านสื่อใหม่ของเด็กและเยาวชน และ
ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การพรรณนาวิเคราะห์  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

จากการส ารวจเร่ืองพฤติกรรมการใช้สื่อ
ใหม่ของเด็กและเยาวชนและการเข้าถึงเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม ผลสรุปเป็นดังนี้  

1.1 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่  
ผลการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนเริ่ม

ใช้อินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อใหม่ ในอายุต่ าสุดคือ 
2 ปี อายุสูงสุดคือ 20 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ปี 
เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเด็กรุ่น
ใหม่เร่ิมต้นใช้สื่อใหม่ในระดับอายุที่น้อยลงเร่ือยๆ 
กล่าวคือเด็กระดับประถมส่วนใหญ่ระบุว่าเริ่มใช้
สื่อใหม่เมื่ออายุ 7-8 ปี แต่เด็กมัธยมและระดับ
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ระบุว่าเริ่มใช้สื่อใหม่เมื่ออายุ 
10 ปี ขึ้นไป  

นอกจากนี้ยังพบว่าสมาร์ทโฟนเป็น
อุปกรณ์แรกที่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยตั้งแต่
ประถม (ร้อยละ 52) มัธยม (ร้อยละ 62.13) และ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 75) เลือกใช้ในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต แต่ในระดับประถมผลการวิจัย
พบว่ามีใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในอัตราส่วนที่น้อย
กว่าระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย  

สถานที่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ/หรือ
สื่อใหม่เป็นประจ าส่วนใหญ่คือที่บ้านพัก โดยเด็ก
ระดับประถมส่วนใหญ่จะใช้งานสื่อใหม่ที่ห้อง
ส่วนกลางของบ้าน ในขณะที่ระดับมัธยมและ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้ที่ห้องนอนส่วนตัว
ของตนเอง  

จ านวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ต่อวันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามช่วงอายุ 
ส่วนใหญ่ใช้เวลากับสื่อใหม่โดยเฉลี่ยประมาณ 4-6 
ชั่วโมงต่อวัน โดยเด็กที่อายุมากกว่าจะใช้เวลากับ
สื่อใหม่มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า โดยวัย
ประถมส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ที่ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน 
ในขณะที่วัยมัธยมและปริญญาตรี ส่วนใหญ่ใช้
งานมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน และมีสัดส่วนที่ใช้
งานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันเป็นจ านวนมาก 
การใช้เวลากับสื่อใหม่น้อยที่สุดคือราวครึ่งชั่วโมง
ต่อวัน ในขณะที่ผู้ที่ระบุการใช้เวลากับสื่อใหม่ต่อ
วันสูงสุดถึง 15 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม แ ล ะ ป ริ ญ ญ า ต รี  มี ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามรายหนึ่งซึ่งอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ระบุเวลาการใช้สื่อใหม่คือ 24 ชั่วโมงต่อวัน   

ในรายละเอียดการใช้เวลากับสื่อใหม่
นั้นเด็กและเยาวชนมีการใช้งานสื่อใหม่ที่แตกต่าง
กันออกไป แต่ส่ วนใหญ่จะใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย อาทิ ยูทูป เฟซบุ๊ก 
และไลน์/แชท ทั้งนี้ ยูทูป ได้รับความนิยมสูงใน
ทุกๆ ช่วงวัย โดยเด็กเล็กหรือระดับประถมจะ
นิยมรับชมรายการต่างๆ ทาง ยูทูป เป็นอันดับ
ต้นๆ (ร้อยละ 86.67) รองลงมาคือเล่นเกม
ออนไลน์ (ร้อยละ 68.44) และ ไลน์/แชท (ร้อย
ละ 53.33)  ในขณะที่เด็กระดับมัธยมจะนิยม
รับชมรายการต่างๆ ทาง ยูทูป เป็นอันดับต้นๆ 
เช่นกัน (ร้อยละ 81.70) และรองลงมาคือ เฟ
ซบุ๊ก (ร้อยละ79.15) และ ไลน์/แชท (ร้อยละ 
76.17) ส่วนเด็กโตซึ่งอยู่ในระดับปริญญาตรีส่วน
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ใหญ่นิยมเล่น เฟซบุ๊ก เป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 
90.70)  รองลงมาคือ  ยูทูป (ร้อยละ 87.21) 
และไลน์/แชท (ร้อยละ 86.05)  

เมื่อส ารวจวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
สื่อใหม่ส่วนใหญ่มีเป้าเหมายการใช้งานเพื่อความ
บันเทิงเป็นหลัก รองมาคือเพื่อการสนทนากับ
เพื่อน และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เด็กส่วน

ใหญ่นิยมเล่นเกมส์อนไลน์โดยเฉพาะเด็กเล็ก 
กล่าวคือ ระดับประถมมีผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ มาก
ถึงร้อยละ 80.59 และลดลงในวัยมัธยม (ร้อยละ 
64.68) และปริญญาตรี (54.65) ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญที่ผู้ปกครองที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มใน
งานวิจัยนี้ประสบเช่นกัน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน

อินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อใหม่  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับ 

ข้อมูลข่าวสารฯ 
ค่าเฉลี่ย (มากที่สดุ-น้อยที่สดุ=5-1) 

ประถม มัธยม ปริญญาตร ี ภาพรวม 
  เพื่อความบันเทิง 4.435 (มากที่สุด) 4.468 (มากที่สุด) 4.430 (มากที่สุด) 4.444 (มากที่สุด) 
 (S.D.=0.867) (S.D.=0.758) (S.D.=0.773) (S.D.=0.803) 
  ติดตามข้อมูลข่าวสาร 2.883 (ปานกลาง) 3.647 (มาก) 4.087 (มาก) 3.499   (มาก) 
 (S.D.=1.072) (S.D.=0.886) (S.D.=0.794) (S.D.=1.052) 
  สนทนากับเพื่อน 3.453 (มาก) 4.179 (มาก) 4.459 (มากที่สุด) 4.000  (มาก) 
 (S.D.=1.334) (S.D.=0.975) (S.D.=0.760) (S.D.=1.146) 
  ค้นหาข้อมูลข่าวสาร 2.839 (ปานกลาง) 3.600 (มาก) 3.959 (มาก) 3.431   (มาก) 
 (S.D.=1.066) (S.D.=0.916) (S.D.=0.812) (S.D.=1.052) 
  ดาวน์โหลด/โอนถ่ายข้อมูล 3.296 (ปานกลาง) 3.474 (มาก) 3.494 (มาก) 3.413 (มาก) 
 (S.D.=1.356) (S.D.=1.169) (S.D.=1.034) (S.D.=1.210) 
อ่านความคิดเห็นในเว็บบอร์ด 2.375 (น้อย) 3.081 (ปานกลาง) 3.316 (ปานกลาง) 2.890 (ปานกลาง) 
 (S.D.=1.250) (S.D.=1.171) (S.D.=1.020) (S.D.=1.227) 

 

1.2 การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ผ่านสื่อใหม่  

จากการส ารวจพบว่าเด็กและเยาวชนทุกวัย
ส่วนใหญ่แล้วสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
โดยบังเอิญ ทั้งนี้มากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่าเคยโหลดหรือดูเนื้อหาที่ไม่

เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อใหม่โดย
บัง เ อิญ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็น เนื้อหาในเรื่อง
เกี่ยวกับเพศ เช่น คลิปโป๊เปลือย คลิปฉาว คลิป
ความรุนแรง การใช้ภาษาหยาบโลนด่าทอกัน
รุนแรง อย่างไรก็ตามเกินกว่าครึ่งของเด็กและ
เยาวชนที่ตอบแบบสอบถามไม่เคยเข้าถึงเว็บไซต์
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การพนัน และส่วนใหญ่มักจะปิดทันทีที่พบ ส่วน
เยาวชนระดับปริญญาตรีราวหนึ่งในสามจะมี

สัดส่วนของการคลิกดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อไป
เร่ือยมากกว่าเด็กในอายุน้อยกว่า

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ที่เคยโหลดหรือดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่  
ประเภทเนื้อหา 

 
เคย โดยบังเอิญ เคย เพื่อนส่งมา เคย ค้นหาเอง ไม่เคย ไม่ระบ ุ

1. เนื้อหามีภาพหรือคลิปโป๊เปลือย คลิปฉาว 
203 94 83 251 2 

(32.07) (14.85) (13.11) (39.65) (0.32) 

2. เนื้อหาเร่ืองทางเพศโจ่งแจ้ง 
199 71 52 308 3 

(31.44) (11.22) (8.21) (48.66) (0.47) 

3. เนื้อหามีภาพหรือคลิปความรุนแรง 
234 122 106 166 5 

(36.97) (19.27) (16.75) (26.22) (0.79) 

4. เนื้อหาใช้ภาษาหยาบโลนด่าทอกันรุนแรง 
233 136 97 161 6 

(36.81) (21.49) (15.32) (25.43) (0.95) 

5. เว็บไซต์การพนัน 
116 25 28 457 7 

(18.32) (3.95) (4.42) (72.20) (1.11) 

จากตารางที่ 2 พบว่า มากกว่าหนึ่งในสี่
ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยโหลดหรือดูเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อใหม่
โดยบังเอิญ  ทั้งเนื้อหาที่มีภาพหรือคลิปโป๊เปลอืย 
คลิปฉาว (ร้อยละ 32.07) เรื่องทางเพศโจ่งแจ้ง 
(ร้อยละ 31.44)  คลิปความรุนแรง  (ร้อยละ 
36.97) การใช้ภาษาหยาบโลนด่าทอกันรุนแรง 
(ร้อยละ 36.81) เกินกว่าครึ่งไม่เคยเข้าถึงเว็บไซต์
การพนัน (ร้อยละ 72.20) ส่วนใหญ่ เมื่อพบ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ตและ/หรือ
สื่อใหม่เด็กและเยาวชนจะปิดทันที  (ร้อยละ 

57.34) ส่วนเด็กโต คือปริญญาตรี  (ร้อยละ 
34.88) จะมีสัดส่วนของการคลิกดูต่อไปเรื่อย
มากกว่าเด็กเล็ก (ร้อยละ 14.22) 

เด็กและเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในประเด็นที่ เ ห็นด้วยมากคือ “ควร
หลีกเลี่ยงไม่ควรโหลด/ดู/แชร์เนื้อหาเหล่านี้” 
และ “พ่อแม่ผู้ปกครองควรควบคุมการเข้าถึง
เนื้อหาเหล่านี้” รวมทั้ง “ควรมีการตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อปิดกั้นเนื้อหาเหล่านี้ ” เป็น
ประเด็นที่เด็กและเยาวชนเห็นด้วยมาก เช่นกัน 

 
 
 



 

256 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการโหลด/ดู/แชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
ประเด็นความคดิเห็นต่อการโหลด/ดู/แชร์ 

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย(S.D.) 

ประถม มัธยม ปริญญาตร ี ภาพรวม 

1. เป็นเรื่องธรรมดา ผู้ใหญ่กังวลเกินไป  
1.240 2.064 2.368 1.853 

(1.338) (1.237) (1.137) (1.332) 

2. คนอื่นเขาดูกันก็ดูตามเขา เด๋ียวจะไมท่ันเหตุการณ์ 
0.938 1.715 2.058 1.532 

(1.182) (1.169) (1.197) (1.266) 

3. ฉันไม่ได้ตั้งใจมีคนส่งมาให้ดู/อ่าน 
1.643 2.157 2.266 2.003 

(1.332) (1.207) (0.985) (1.227) 

4. เขาแชร์มาเราก็แชร์ต่อไม่เห็นเป็นไร  
0.809 1.077 1.207 1.014 

(1.128) (1.132) (1.229) (1.167) 

5. ฉันควรหลีกเล่ียงไม่ควรโหลด/ดู/แชรเ์นื้อหาเหล่านี้ 
2.500 2.455 2.450 2.472 

(1.616) (1.334) (1.263) (1.421) 

6. ฉันโตพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องแนะน า 
1.072 2.443 2.659 2.014 

(1.333) (1.301) (1.145) (1.452) 

7. สื่อลามกท าให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  
1.714 2.234 2.592 2.148 

(1.756) (1.349) (1.246) (1.522) 

8. พ่อแม่ผู้ปกครองควรควบคุมการเข้าถึงฯ 
2.910 2.455 2.568 2.646 

(1.480) (1.268) (1.174) (1.336) 

9. พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมแนะน าการเข้าถึงฯ  
2.072 2.487 2.598 2.372 

(1.681) (1.403) (1.146) (1.463) 

10. ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองจะควบคุมเด็กก็เข้าถึงได้อยู่ด ี 
1.466 2.641 2.994 2.321 

(1.488) (1.284) (1.038) (1.454) 

11. ควรมีการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรป์ิดกั้นเน้ือหาฯ  
2.767 2.262 2.607 2.538 

(1.527) (1.470) (1.267) (1.454) 

ภาพรวม 1.741 2.183 2.395 2.086 

 (0.633) (0.643) (0.608) (0.6835) 
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1.3 การคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
ในระดับประถมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

กา รคั ดกรอง เนื้ อหาที่ ไ ม่ เ หมาะสม  ผ่ าน
อินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อใหม่ที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยประเด็นที่เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ 
ผู้ปกครอง/ครูเคยให้ค าแนะน าหรือห้ามการ
เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น  มีการท า
ตามค าแนะน าหรือข้อห้ามที่ผู้ปกครอง/ครูบอก 
เคยเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสม และ 
พ่อแม่ผู้ปกครองก าหนดเวลาและเนื้อหาในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต/สื่อใหม่ จากผลการวิจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและครูได้มีส่วน
ส าคัญในการดูแลคัดกรองการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนในระดับเด็กเล็ก  

ในขณะที่เด็กโต เช่น มัธยมและปริญญา
ตรี สัดส่วนการคัดกรองเนื้อหาด้วยตนเองจะมี
มากขึ้น โดยทั้งระดับมัธยมและปริญญาตรีเห็น
ด้วยในระดับมาก ในการท าตามค าแนะน าของ
ครู/ผู้ปกครองในเรื่องการ ขณะเดียวกันเยาวชน
ในระดับปริญญาตรีระบุว่า เพื่อนมีส่วนท าให้
เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น ในระดับ
มาก  

อย่างน้อยประเด็นที่เป็นข้อดีประการ
หนึ่งก็คือ เด็กและเยาวชนทุกระดับระบุว่าเคยได้
เรียนรู้เรื่องการใช้สื่อที่ถูกต้องและเหมาะสมใน
ระดับมาก แต่อาจยังไม่มากเพียงพอ

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏบิัติเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ผ่านอินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อใหม่  
การปฏบิัตเิกี่ยวกับการคัดกรองเน้ือหา 

ที่ไม่เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย (S.D.) 

ประถม มัธยม ปริญญาตร ี ภาพรวม 

1. ผู้ปกครอง/ครูเคยให้ค าแนะน าหรือหา้มฯ 
3.211 2.923 2.738 2.974 

(1.261) (1.047) (1.040) (1.140) 

2. ฉันท าตามค าแนะน าหรือข้อหา้มนั้น 
3.076 2.660 2.586 2.790 

(1.150) (1.111) (1.015) (1.120) 

3. เพื่อนมีส่วนท าให้ฉันเขา้ถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมฯ  
1.685 2.369 2.420 2.136 

(1.433) (1.103) (1.021) (1.258) 

4. ฉันเคยเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสม  
3.144 3.081 2.982 3.075 

(1.112) (0.990) (0.899) (1.013) 

5. พ่อแม่ผู้ปกครองชองฉันก าหนดเวลาและเนื้อหาฯ 
2.731 2.179 1.893 2.301 

(1.305) (1.378) (1.287) (1.369) 
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การปฏบิัตเิกี่ยวกับการคัดกรองเน้ือหา 
ที่ไม่เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย (S.D.) 

ประถม มัธยม ปริญญาตร ี ภาพรวม 

6. พ่อแม่ผู้ปกครองของฉันไม่มีเวลามาใส่ใจเร่ืองนี้  
1.311 1.768 1.910 1.640 

(1.331) (1.213) (1.207) (1.279) 

7. ฉันคัดกรอง/เลือกเนื้อหาด้วยตนเอง  
1.739 2.821 2.958 2.471 

(1.532) (1.237) (1.077) (1.420) 

8. ฉันเคยต่อว่าเพือ่นที่เปิดชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
1.673 1.774 2.000 1.796 

(1.499) (1.376) (1.215) (1.386) 

ภาพรวม 2.328 2.453 2.433 2.402 

 (0.670) (0.676) (0.569) (0.6484) 

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
นอกจาการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหา

ด้วยการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการการสนทนากลุ่ม 
(focus group) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การจัดสนทนากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
ประถม และกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กมัธยม 
จ านวน 2 กลุ่ม รวม 21 คนผลสรุปการสนทนา
กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 การใช้สื่อใหม่ของบุตรหลาน 
พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้บุตรหลาน

มีโทรศัพท์มือถือใช้ติดตัวประจ า ยกเว้นพ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กประถมซึ่งบางคนให้มีใช้ บาง
คนไม่ ใ ห้มี โทรศัพท์มือถือ  โดยกลุ่ มพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กประถมให้เหตุผลว่ายังเด็กเกินไปที่
จะมีโทรศัพท์มือถือ ส่วนที่ให้มีใช้ (ตั้งแต่อายุ 8-
9 ปี) เนื่องจากมีความจ าเป็นเมื่อต้องนัดหมาย
สถานที่เวลาไปรับ-ส่งที่โรงเรียน ส่วนใหญ่เด็กๆ 
จะไม่มีแท็บเล็ตเป็นของตนเองแต่ใช้ร่วมกับพ่อ

แม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัว เช่นเดียวกับ
โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ที่ ใ ห้ ใช้ร่ วมกันทั้ ง
ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนกลางของบ้าน โดยเฉพาะ
เด็กชั้นประถมจะไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ส่วนตัวใน
ห้อง  แต่เด็กมัธยมส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ท า
รายงาน บางครอบครัวก็จะมีให้ใช้ส่วนตัวใน
ห้องนอน  

เมื่อสอบถามถึงปัญหาการใช้สื่อใหม่
ของเด็กๆ ในปกครอง พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
ประถมจะให้ค าตอบที่คล้ายกันคือ เด็กๆ ใช้เวลา
กับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเกมส์ และการท่อง
เว็บ (ดูคลิป ภาพยนตร์ เพลง) เป็นเวลานาน ต้อง
คอยตักเตือน หรือก าหนดกติกาตกลงกันไว้กับ
พ่อแม่ผู้ปกครอง  เช่น ก าหนดช่วงเวลาให้เล่นได้
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือหลังจากที่ท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเสร็จ เช่น คัดลายมือ 
เรียนพิเศษ ท าการบ้าน ช่วยงานบ้าน เป็นต้น 
แล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้เล่นเกมส์หรือเข้าเว็บ 
หรือมีการก าหนดระยะเวลาการใช้งานสื่อใหม่ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

เช่น ให้เล่นครั้งละสองหนึ่งหรือสองชั่วโมง ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองก็พบว่าต้องคอยย้ า
เตือนเมื่อครบตามก าหนดทุกครั้ง และบ่อยครั้ง
เด็กก็จะขอต่อรองเพิ่มเวลาการใช้ มีบางคนที่
บุตรหลานรับรู้กติกาและเมื่อครบชั่วโมงที่ตกลง
กันไว้ก็จะสอบถามเพื่ อขออนุญาตใช้ เวลา
เพิ่มเติม  

มี ผู้ ป ก ค ร อ ง บ า ง ค น ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า 
พยายามไม่ ให้ลูกมี โทรศัพท์มือถือ และหา
กิจกรรมอ่ืนๆ เสริมทดแทนการใช้สื่ อใหม่  
(โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต)  บางคนให้ลูกๆ 
ไปท ากิจกรรมอ่ืน (เช่น เล่นกีฬา วิ่งเล่นกับเพื่อน
บ้าน เรียนพิเศษ ไปซื้อของกับแม่) เพราะถ้ามีสิ่ง
อ่ื น ท า ก็ จ ะ ไ ม่ ห ม ก มุ่ น อ ยู่ แ ต่ เ ก ม ส์  ห รื อ
อินเทอร์เน็ต บางคนระบุว่า ไม่ให้ลูกติดเรื่องนี้
เพราะไม่ได้ให้ใช้ตั้งแต่ต้น ลูกมีกิจกรรมร่วมกับ
เด็กๆ รอบบ้าน จึงไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้  

ส่วนปัญหาการใช้สื่อใหม่ของเด็กมัธยม
จะแตกต่างจากเด็กประถม เนื่องจากการควบคุม
การใช้สื่อใหม่ค่อนข้างยากกว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กมัธยมบางคนเล่าประสบการณ์ว่า เมื่อบุตร
หลานยังเล็กจะให้ใช้โทรศัพท์แบบธรรมดา
เนื่องจากใช้ในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกเวลา
เดินทางไปรับที่โรงเรียน แต่เมื่อบุตรหลานโตขึ้น
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนจากโทรศัพท์แบบธรรมดา
เป็นสมาร์ทโฟน เนื่องจากลูกเห็นเพื่อนใช้จึง
อยากใช้ตามเพื่อน และเมื่อตอนเป็นเด็ก ๆ จะ
ควบคุมเวลาการใช้สื่อใหม่เหล่านั้นได้ แต่เมื่อโต
เป็นวัยรุ่น (เข้าชั้นมัธยม) ก็จะควบคุมยากขึ้น 

ในขณะที่บางรายระบุว่าเพื่อนผู้ปกครองบางคน
เมื่อลูกร้องไห้งอแงก็จะส่งสมาร์ทโฟนให้เล่น
เพื่อให้ลูกเงียบ ไม่งอแง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่
ถูกต้อง  

พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนระบุว่า มีทั้ง
ประสบการณ์ตรงและจากบุตรหลานของเพื่อนที่
เล่นเกมส์หรือเข้าเน็ตจนติด ไม่ยอมทานข้าว 
หลายคนจะใช้มาตรการคล้ายๆ กันคือ จ ากัด
เวลาการใช้เน็ตหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ของลูกไว้ 
1 - 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือบางคนก็ตั้งเงื่อนไขว่า
ต้องท าการบ้านให้เรียบร้อยก่อนถึงจะให้เล่น 
บางคนอนุญาตให้ลูกเล่นเฉพาะเวลาปิดเทอม
เท่านั้น เปิดเทอมไม่ให้เล่นเกมส์ (แต่ไม่ได้ระบุถึง
การใช้สื่ อใหม่ ในลักษณะอ่ืน)  ซึ่ งคล้ ายกับ
มาตรการของพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มเด็กประถม  
แต่ทั้งนี้ถ้าหากบุตรหลานท ารายงานก็จะปล่อย
ให้ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีการก าหนดเวลา แต่
จะคอยสังเกตการใช้งาน  

จ า ก ก า ร ส น ท น า ทั้ ง ก ลุ่ ม พ่ อ แ ม่
ผู้ปกครองของเด็กประถมและมัธยม พบว่า 
ค รอบครั ว โ ดยส่ ว น ใหญ่ มั ก ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ไว้ที่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน 
มีบางรายที่ให้ลูกหลานมีคอมพิวเตอร์ เป็นของ
ส่วนตัวในห้องนอนเนื่องจากต้องท าการบ้านท า
รายงาน อย่างไรก็ตาม มีผู้ปกครองบางรายมี
อาชีพเปิดร้านขายสินค้าเวลาลูกเล่นเกมส์หรือ
ท่อง เว็บ ไซต์ก็ จะอยู่ ในสายตาตลอดเวลา
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตรงหน้าร้าน และ
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เด็กๆ ต้องรับผิดชอบช่วยหยิบของหรือทอนเงิน
ในร้าน  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยอมรับว่า การ
ควบคุมการใช้สื่อใหม่อย่างเกมส์ออนไลน์และ
การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กๆ ปัจจุบันท าได้ยาก 
โดยเฉพาะเด็กๆ วัยรุ่นระดับมัธยม  พ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กมัธยมบางคนมีมาตรการขั้น
เด็กขาดโดยการปิดระบบ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
wifi หรือตัดสวิชต์ไฟ เป็นต้น  บางรายก็หา
กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจบุตร
หลานซึ่งจะคล้ายกันทั้งระดับประถมและมัธยม 

2.2 การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
พ่อแม่ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดให้ข้อมูล

ตรงกันว่า เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพ ลิงก์
เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องลามกอนาจาร 
มักจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
ระหว่างที่บุตรหลานก าลังเข้าถึงเนื้อหาทั่วไป 
เช่น ดูหนัง ชมคลิปวิดีโอเพลง หรือ เล่นเกมส์ 
บางครั้งค้นข้อมูลผ่านกูเกิลเสิร์ช หรือ ยูทูป ก็จะ
มีเนื้อหาเหล่านี้แทรกเข้ามา แสดงหน้าจอบ้าง 
เป็นเนื้อหาโฆษณาอยู่ด้านข้างบ้าง ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงปริมาณที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
ตอบว่าเคยเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น
โดยบังเอิญ 

ผู้ปกครองบางรายให้ทัศนะว่า แม้จะ
ตักเตือนไม่ให้บุตรหลานเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้น 
แต่เป็นธรรมชาติของความอยากรู้อยากเห็นของ
เด็ก ถึงจะปิดหน้าต่างเหล่านั้นไป บา งครั้ง
วันรุ่งขึ้นเด็กก็อาจจะเข้าไปดูเพราะความอยากรู้

อยากเห็น แม้จะไม่อยากให้บุตรหลานเข้าถึง 
เกมส์ หรือคลิปที่ไม่เหมาะสม เช่น คลิปด่ากันตบ
ตีกันที่แชร์กับในเฟซบุ๊ก ในไลน์ แต่ในกลุ่ม
เพื่อนๆ เด็กๆ เขาก็ส่งแชร์กัน   

พ่อแม่ผู้ปกครองบางรายยอมรับว่าใน
ระหว่างที่บุตรหลานใช้สื่อใหม่เหล่านั้น บางครั้ง
ตนเองหรือเพื่อนผู้ปกครองด้วยกันก็ไม่ได้สังเกต
เนื้อหาในรายละเอียดว่าเขาดู อ่าน เล่นอะไร 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่รู้ว่ามีเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่เหล่านั้นอยู่  
ผู้ปกครองคิดว่ายังดูแลไม่มากพอ   

ส่วนเนื้อหาเรื่องการพนัน ผู้ปกครอง
เด็กประถมส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าเด็กๆ 
จะไม่สนใจเนื้อหาพวกนี้ เด็กๆ ส่วนใหญ่จะสนใจ
เว็บเกมส์ มีค่อนข้างมาก ผู้ปกครองบางส่วนไมไ่ด้
ห้ามการเล่น แต่เดินผ่านๆ เพื่อจะรู้ว่าบุตรหลาย
เล่นเกมส์ลักษณะไหน ผู้ปกครองเด็กประถมส่วน
ใหญ่ให้ข้อมูลว่าบุตรหลานชอบฟังเพลง และดู
หนังออนไลน์ 

ในขณะที่ผู้ปกครองของเด็กมัธยมระบุ
ว่าบุตรหลานจะใช้สื่อใหม่อย่างหลากหลาย บาง
คนเข้าเว็บพันทิปเพื่อดูกระทู้ บางคนชอบเล่นเฟ
ซบุ๊ก อินสตาแกรม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดตาม
ดารานักแสดงนักร้องที่ชื่นชอบ (ศิลปินเกาหลี
เป็นที่นิยมมาก) หรือเล่นแชทกับเพื่อนในแมส
เซ็นเจอร์ บุตรหลานบางคนนิยมใช้คอมพิวเตอร์
เพราะพิมพ์ง่ายกว่า แต่บางคนชอบใช้มือถือ
เนื่องจากสะดวก และหลบสายตาพ่อแม่ได้  
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พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆ ระดับมัธยมส่วน
ใหญ่ยอมรับว่า ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึง
เนื้อหาผ่านสื่อใหม่ของบุตรหลานได้เหมือนกับ
สมัยประถม เพราะบุตรหลานโตแล้ว ไม่ค่อยยอม
ให้พ่อแม่ดูโทรศัพท์ หรือเข้าถึง เฟซบุ๊ก หรือแชท
ที่เขาคุยกับเพื่อน คุณแม่รายหนึ่งยอมรับว่าเคย
เจอเนื้อหาภาพโป๊ และเว็บไซต์ที่ลูกเข้าถึงเนื้อหา
เหล่านั้น  

พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆ ระดับมัธยมส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นตรงกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
ระดับประถมว่า ปัจจุบันการเข้าถึงเนื้อหาผ่านสือ่
ใหม่ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสามารถเข้า
ไปโดยง่าย บ่อนครั้งที่มีปรากฏขึ้นมาโดยบังเอิญ
เมื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เว็บบางเว็บมีแบน
เนอร์ที่มีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาเป็นพวก flash track 
ซึ่งมักจะเป็นลิงก์ไปยังสื่อลามกต่างๆ บางครั้งจะ
กดปิดหรือกดทิ้งก็จะกลับเป็นการเข้าไปในคลิป
เหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ คลิปหรือภาพโป๊หวาบหวิว
บางส่วนบุตรหลานก็บอกว่าได้มาจากเพื่อน แต่ก็
พบว่าบางส่วนเป็นเว็บเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร แต่
เมื่อคลิกเข้าไปจะเป็นเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับเพศ 
คลิปหลุด หรือภาพโป๊ะ มีการแชร์กันแม้ใน
ระดับประถม เมื่อคลิกดูในเว็บจะให้กรอกอายุ 
เด็กๆ ก็รู้ว่าต้องเติมอายุเท่าไร ก็สามารถเข้าไปดู
ได้เลย ไม่มีการตรวจสอบ 

คุณพ่อรายหนึ่งให้ทัศนะว่า การเข้าถึง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพวกคลิปหลุด หรือคลิป
ความรุนแรง เช่น ตบตีกัน ยิงกัน ชกต่อยรุมท า
ร้ ายกัน เกิดจากการที่ สื่ อกระแสหลักชอบ

ประโคมข่าวเนื้อหาที่ไม่ เหมาะสมเหล่านี้มา 
บางครั้งสื่อมวลชนเองก็ยกเอาบุคคลที่เคยท าตัว
ไม่ดีแล้วกลับตัวกลับใจมาสัมภาษณ์ กลายเป็น
ประเด็นว่าเอาตัวอย่างคนไม่ดีมาเป็นไอดอลให้
เด็ก แต่ไม่คิดว่าจะท าให้เด็กคิดว่าแม้เคยท าตัวไม่
ดีก็เป็นไอดอลได้ และเด็กอยากติดตามข่าว หา
คลิปดู เมื่อสื่อประโคมข่าวคลิปใดก็จะมีการ
ค้นหาและแชร์คลิป ในรูปของการบังเอิญและ
การค้นหา เป็นการกระจายที่สืบเนื่องมาจากการ
ที่สื่อประโคมข่าว ดังนั้นทีวีต้องไม่เสนอเรื่องพวก
นี้ท าให้เป็นต้นทางที่เด็กๆ อยากเข้าไปหาดูคลิป
เหล่านั้น    
 ปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองพบในการใช้
สื่อใหม่ของเด็กและเยาวชนก็คือ การใช้เวลากับ
สื่อใหม่มากจนต้องควบคุมเวลาการใช้งาน และมี
มาตรการต่างๆ ซึ่งบางรายได้ผล บางรายไมไ่ดผ้ล 
บางรายติดเกมส์ ถือโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลา 
เพื่อนของลูกคนหนึ่งถึงขั้นขอพ่อแม่ลาออกจาก
โรงเรียนไปเล่นเกมส์อ้างว่าเรียนไม่ไหวหัวไม่ไป 
โดยเฉพาะเกมส์รุนแรง ยิงกัน ซึ่งมีเด็กติดกันมาก 
เล่นกันเป็นทีม  นอกจากนี้สิ่งที่เด็กและเยาวชน
เข้าไปดู/อ่านผ่านสื่อใหม่อาจมีเนื้อหาล่อแหลม
ในเรื่องเพศ ความรุนแรง บางรายสนใจเข้าไปดู
หลังจากมีการประโคมข่าวจากสื่อโทรทัศน์ เด็กๆ 
ระดับมัยธมบางคนมีวิจารณญาณพิจารณาในสิ่ง
ที่ควรหรือไม่ควรท า และพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะ
ค่อยตักเตือนและสอนบุตรหลานด้วย 
  2.3 มาตรการคัดกรองการเข้าถึง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับบุตรหลาน  
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ส่วนมาตรการดูแลบุตรหลานในการ
เข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้น ผู้ปกครองระดับประถมมัก
ใช้มาตรการคล้ายกันคือสั่งห้ามหรือคัดกรอง
เนื้อหาที่บุตรหลานเข้าถึง ควบคุมเวลาการใช้
งานสื่ อ ใหม่  สั่ งปิดกรณี เข้ าถึ ง เนื้ อหาที่ ไม่
เหมาะสม หรือก าหนดเงื่อนไขบางอย่าง แต่ถ้า
เป็นผู้ปกครองระดับมัธยม มาตรการบางอย่าง
บางคนก็ไม่สามารถท าได้ เช่นการควบคุมการ
เข้าถึงเนื้อหาค่อนข้างท าได้ยากเนื่องจากเด็กโต
แ ล้ ว แ ล ะ ไ ม่ ค่ อ ย ย อ ม ใ ห้ พ่ อ แ ม่ เ ข้ า ถึ ง
โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่พ่อแม่
เด็กๆ มัธยมจึงนิยมใช้วิธีเรียกมาพูดคุย บางราย
เป็นเพื่อนลูกในเฟซบุ๊กเพื่อจะได้เข้าไปดูได้  แต่
บางรายระบุว่าลูกๆ ตั้งรหัสโทรศัพท์ รหัสเฟซบุ๊ก 
ไม่ยอมให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าถึง  

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งก็คือพ่อแม่
ผู้ปกครองหลายคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่
เหล่านี้มากพอ บางทีก็ต้องอาศัยลูกช่วยในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ดังนั้นมาตรการคัดกรอง
ยิ่งไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จะท าอย่างไร 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่ของเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย พบว่า 

1) เด็กและเยาวชนใช้เวลากับสื่อใหม่มาก
ถึงหนึ่งในสี่ของเวลาในแต่ละวัน 

 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของเด็กและ
เยาวชนเป็นเรื่องน่ากังวล ทั้งจ านวนชั่วโมงการ

ใช้งาน เป้าหมายของการใช้งาน โดยเฉพาะการ
เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้โดยง่าย
เกินไป แม้จะมีความพยายามในการป้องกันเด็ก
และเยาวชนโดยการแนะน า หรือควบคุมดูแล
การใช้สื่อใหม่จากพ่อแม่และผู้ปกครองก็ตาม แต่
ยังไม่มากเพียงพอ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสภาพ
ปัญหาการใช้สื่อใหม่ของเด็กและเยาวชนมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
ที่เพิ่มมากขึ้นและเวลาการใช้งานที่มากขึ้น เช่น 
ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย  Children and Parents: 
Media Use and Attitudes Report (2 0 1 5) 
ของหน่วยงานก ากับดูแลสื่ ออย่าง  Ofcom 
(Office of Communication) ในอังกฤษพบว่า
อัตราการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารของเด็กและ
เยาวชนมีการเติบโตขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วมีมากกว่า
หนึ่ ง อุปกรณ์ต่อคน พบว่าเด็กอายุ  3-4 ปีมี
อุปกรณ์เฉลี่ย 1 เครื่อง ช่วงอายุ 5-7 ปี มีอุปกรณ์
เฉลี่ย 1.9 เครื่อง ช่วงอายุ 8-17 ปี มีเฉลี่ย 3.3 
เครื่อง และช่วงอายุ 12-15 ปี มีเฉลี่ยถึง 4.6 
เครื่องต่อคน ขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ
ตั้ งแต่ 16-24 ปี เป็นสัดส่วนประชากรที่ ใช้
อินเตอร์เน็ตสูงที่สุดถึงร้อยละ 99 รองลงมาคือ ผู้
ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 25-34 ปี (ร้อยละ 98.7) และ 
35-44 ปี (ร้อยละ 97.1) ตามล าดับ ส่วนผู้ที่มี
ช่วงอายุตั้งแต่ 6-15 ปี นั้นมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ที่
ร้อยละ 75   

 อย่างไรก็ตามจากผลการสนทนากลุ่ม
ในงานวิจัยนี้พบว่าพ่อแม่และผู้ปกครองมีการ
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แนะน าและพยายามควบคุมดูแลการใช้งานของ
สื่อใหม่ของบุตรหลานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะตระหนักถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับบุตรหลานของตนในการใช้สื่อใหม่ 
เช่น ปัญหาสุขภาพ การเข้าสังคม และการถูก
หลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น  ขณะเดียวกัน
การศึกษาเรื่อง Children’s online behavior 
(OfCom, 2014) ของอังกฤษได้สรุปความเสี่ยง
ทางออนไลน์ส าหรับเด็กและเยาวชนออกเป็น
สามประเภทหลักๆ ได้แก่ Contact risks (ความ
เสี่ยงทางการติดต่อ) Conduct risks (ความเสี่ยง
ทางพฤติกรรม) และ Content risks (ความเสี่ยง
ทางเนื้อหา) ถึงแม้ว่าในภาพรวมแล้ว ความเสี่ยง
ทางการติดต่อจะเป็นความเสี่ยงที่ เด็กและ
เยาวชนค านึงมากที่สุด ความเสี่ยงด้านเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่กลุ่มเด็กเล็กก็ให้ความ
ใส่ใจ ส าหรับเด็กเล็กนั้น ค าหยาบคายถือเป็น
เรื่องที่เด็กกลุ่มนี้ให้ความใส่ใจ เด็กเล็กจะกังวล
เรื่องการพบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้
ตั้งใจ เด็กโตและวัยรุ่นนั้นมีการรับรู้เรื่องความไม่
เหมาะสมที่กว้างกว่า ซึ่งรวมถึงภาพกราฟฟิก
เกี่ยวกับอาชญากรรม ความรุนแรง และการขาย
บริการ แม้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะอ้างว่า
พวกเขาไม่ตั้งใจที่จะหาเนื้อหาเหล่านั้น พวกเขา
ก็ยังมักจะพบเห็นในลักษณะโฆษณา 

2) การแก้ไขปัญหาไม่ถูกทางของพ่อแม่
และผู้ปกครองที่ใช้สมาร์ทโฟนเลี้ยงลูก 

อุปกรณ์สมาร์ทโฟนแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่
สะดวกและทันสมัย แต่ก็เป็นช่องทางที่ท าให้เด็ก

และเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น 
และท าให้พ่อแม่และผู้ปกครองควบคุมดูแลได้
ยากยิ่งขึ้นเพราะเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งพ่อแม่และผู้ปกครองไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่อและเทคโนโลยีมาก
เพียงพอที่จะแนะน าบุตรหลาน อีกทั้งพ่อแม่ 
และผู้ปกครองบางคนก็แก้ปัญหาการเล่นซนของ
เด็กด้วยการโยนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตให้ 
คล้ายคลึงกับการแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาซึ่ง
ผู้ปกครองใช้โทรทัศน์เลี้ยงลูก โดยเชื่อว่าท าให้
เด็กนั่งนิ่งๆ อยู่หน้าจอ (ทีวี โทรศัพท์มือถือ หรือ
แท็บเล็ต) ไม่ไปเล่นซนนอกบ้าน หรือ ร้องไห้
งอแง  

3) ปัญหาของการ เข้ าถึ ง เนื้ อหาที่ ไม่
เหมาะสมโดยเฉพาะเร่ืองเพศง่ายเกินไป 

 ผลการส ารวจในประเทศไทยที่พบว่า
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องลามกอนาจารเป็น
สิ่งที่เด็กและเยาวชนในวัยที่ไม่เหมาะสมสามารถ
เข้าถึงได้โดยบังเอิญมาก สอดคล้องกับผลส ารวจ
ของต่างประเทศ เช่น เว็บไซต์ safeinternet 
ของอังกฤษ รายงานผลการส ารวจว่า 1 ใน 6 
ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอายุระหว่าง 12-15 ปี
กล่าวว่าเคยมีประสบการณ์เสี่ยงผ่านสื่อออนไลน์ 
โดยเฉพาะประสบการณ์พบหน้าป๊อปอัพที่
น าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยร้อยละ 40 
ของผู้เยาว์อายุระหว่าง 13-18 ปีรู้จักเพื่อนที่
เกี่ยวข้องกับข้อความชักชวนทางเพศ ในขณะที่
ออสเตรเลียโดย AU Kids Online Survey ที่ได้
ส ารวจประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนต่อ
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ความเสี่ยงออนไลน์ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
ออสเตรเลีย ซึ่งส ารวจแบ่งความเสี่ยงออกเป็น
หัวข้อต่างๆ พบว่า มากกว่าร้อยละ 44 ของเด็ก
ออสเตรเลียอายุระหว่าง 9-16 ปีระบุว่าเคยพบ
รูปที่เกี่ยวข้องกับเพศ โดยร้อยละ 28 กล่าวว่า
เคยพบเห็นทางออนไลน์ ซึ่งร้อยละ 24 กล่าว
ด้วยว่าเป็นภาพเปลือย (Green, et.al. 2011)   
แม้ในแต่ละประเทศจะมีปริมาณในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้สื่อใหม่ที่ไม่เท่ากัน 
และปัญหาการเข้าถึงสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมที่
แตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ที่คล้ายคลึงกัน อาทิ 
การกลั่นแกล้งกันทางโลกไซเบอร์ ซึ่งไทยยังไม่
เห็นปัญหานี้ชัดมากนัก การเข้าถึงเนื้อหาลามกอ
นาจรของเด็กในวัยที่ไม่เหมาะสม การหลอกลวง
ผ่านโลกออนไลน์ เป็นต้น  

4) บทเรียนจากต่างประเทศน ามาใช้จัดตั้ง
ระบบให้ค าแนะน าผู้ปกครองในการดูแลบุตร
หลาน 

ควรมีการทบทวนแนวทางการจัดการเรื่อง
ปัญหาการใช้สื่อใหม่ของเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศ เช่น ในออสเตรเลียหน่วยงาน 
ACMA (2013) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลสื่อ
คล้ายกับ กสทช. ของไทย ใช้มาตรการในการ
ป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ
ใหม่ของเด็กและเยาวชนคล้ายกันในอังกฤษหรือ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่างมีค าเรียกต่างกันไป เช่น e-
safety, safer internet เป็นต้น ลักษณะ parent 
port ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ค าแนะน าการใช้สื่อใหม่
ของเด็กและเยาวชนแก่ผู้ปกครองของแต่ละ

ประเทศ ก็จะมีความแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของประเทศนั้นๆ เช่น ระบบ parent 
port ของออส เต ร เ ลี ย ไ ม่ มี ร ะบบส ม า ชิ ก 
( Australian Government: Office of the Children’s 
eSafety Commissioner, 2 0 1 5 )  แ ต่ ใ น สหร าช
อาณาจักรและสหรัฐอเมริกามีระบบสมาชิก 
(อาทิ  parentport.org.uk, commonsensemedia.org) 
และในส่วนมาตรการป้องกันที่มีคล้ายกันคือ มี
ระบบให้ปรึกษาหรือให้ข้อแนะน า มาตรการคัด
กรองเนื้อหาส าหรับเด็กและเยาวชน มีช่องทาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์สื่อที่ ไม่
เหมาะสมหรือเสนอแนะสื่อที่ดี นอกจากนี้ยังมี
ระบบรับร้องเรียนโดยหน่วยงานรัฐรับผิดชอบ
ด าเนินการ  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการส ารวจพบปัญหาการเข้าถึง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนเพิ่ม
มากข้ึนและง่ายดายมากขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค ว รพัฒน า ระบบ  parent port มา ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการป้องกันและรับร้องเรียนเรื่อง
ปัญหาการเข้าถึงเนื้อหาที่ไมเหมาะสมของเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนเป็นช่องทางให้พ่อแม่และ
ผู้ปกครองได้รับค าแนะน าและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการดูแลบุตรหลายในเรื่องดังกล่าวได้ 
แต่ทั้งนี้ระบบ parent port ควรด าเนินการแบบ
บูรณาการหลากหลายหน่วยงาน เนื่องจากการ
ก ากับดูแลสื่อในประเทศไทยมีหน่วยงานที่
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

เกี่ยวข้องหลากหลายแตกต่างไปตามประเภท
ของสื่อ อาทิ ส านักงาน กสทช. ก ากับดูแลสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ก ากับ
ดูแลสื่อภาพยนตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมก ากับดูแลอินเทอร์เน็ต ในขณะที่
เทคโนโลยีปัจจุบันท าให้เส้นแบ่งประเภทของสื่อ
เริ่มไม่ชัดเจนดังเช่นในอดีตเนื่องด้วยการหลอม
รวมของเทคโนโลยีการสื่อสาร การบูรณาการ
ระหว่ า ง หน่ ว ย ง านจะท า ใ ห้ ก า ร ติ ด ต า ม
ควบคุมดูแลตลอดจนป้องกันปัญหาการเข้าถึง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนจะ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากการพัฒนาระบบ parent port 
แบบบูรณาการหลากหลายหน่วยงานแล้ว สิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากคือการให้ความรู้แก่

เด็ กและ เยาวชน  ตลอดจนครู และพ่ อแม่
ผู้ปกครองในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (media and 
information literacy) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอยา่ง
มากในการช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสื่อใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องนี้เป็นแนวทางที่
องค์การยูเนสโกเองก็ให้การสนับสนุนและได้มี
ก า รพัฒนาแนวการ ใ ห้ค วาม รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เช่น ส านักงานกองทุน
ส่ ง เสริ มสุ ขภาพ และองค์ กร เอกชน เช่น 
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสื่อ ต่างก็พยายาม
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อทั้งให้กลุ่มเด็ก
เยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการควรได้
บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนตั้งแต่เด็กระดับเล็ก  
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