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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

620720065 : นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : นักเรียนมัธยมศึกษา, การจัดการเรียนรู้ 

นาย ธัชธรรม์ ขัติยศ: แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ดร. มูฮ าหมัด นิยม
เดชา 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการเรียนรู้  สภาพปัญหาและ

อุปสรรค รวมถึงการเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงผสมผสาน  โดยใช้การตอบ
แบบสอบถามเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับการเก็บ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพ  โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมทั้งหมด 500 คน ซึ่งใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
และการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและด้านสถานที่เกิดเหตุ  จ านวน 10 คน 
จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทุกด้านของแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวม มีค่าระดับความคิดเห็น มาก เมื่อ
พิจารณาปัจจัยรายด้าน พบว่าปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี มีค่าระดับความคิดเห็น มากที่สุด ส่วน
ด้านอ่ืนๆลดลงมาตามล าดับ คือ ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว , ปัจจัยด้านการจัดการเรียน
การสอน และปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม ได้แก่เพศชาย เพศหญิง อายุ 
และระดับการศึกษา ส่งผลต่อปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกัน สรุปปัญหา
และอุปสรรคที่มีผลต่อแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา คือปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารและนโยบายจัด
การศึกษา การขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ส่วนแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในอนาคตนั้น 
จากผลการศึกษาจะพบว่า ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

620720065 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : High school students, learning management 

MR. THATCHATHUM KUTTIYOD : GUIDELINES ON FORENSIC SCIENCE 
LEARNING MANAGEMENT  FOR HIGH SCHOOL STUDENT IN DUSIT DISTRIC, 
BANGKOK  THESIS ADVISOR :  MUHAMMAD NIYOMDECHA, Ph.D. 

The objectives of this research is  study the learning management factors , 
obstacle - problem , including guidelines on management of forensic science learning 
for high school students in the Dusit district of Bangkok. In this study method is 
blended research, which the questionnaire was used to collect quantitative data and 
the structured interviews for qualitative data collection. The data were collected 
from a total of 500 high school students of large schools in Dusit district, that the 
sample size by using the formula Taro Yamane at 95% confidence level. Moreover, 
the interviews were collected from 10 experts in education and forensic science 
based on a specific randomization. The study found that level of agreement for 
approaches to management of forensic science learning for high school students. The 
overall of this study, a level of agreement is agreed. While considering each aspect, 
the factors of technology media is agreed the highest level. The other aspects were 
showed the decrease of a level of agreement, including the social and family factors 
, Teaching and learning factors and the factors in educational institution management 
, respectively. In the same way, which was consistently with the information of the 
interviewee. However, the results showed that background factors of respondents 
Including male, female, age and education level affect the factors in educational 
institution management with a difference, the statistically significant at 0.05 level.The 
summary of problems and obstacles affecting the approach to management of 
forensic science learning is the factor of educational institution administration, 
including policy management, lack of a forensic science specialist and publicizing 
information on forensic science in educational institutions. As for the approach to 
management of forensic science  in the future of this study is Technology media 
factors, which should be used in teaching and learning management. To develop 
about learning forensic science in the future. 
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ชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของนักเรียน
แต่ละระดับชั้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
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วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ซึ่งได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้ค า
แนะ ให้ค าปรึกษาในการศึกษาในครั้งนี้ ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่ ง  นอกจากนี้ ยั งขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  นักเรียนขอโรงเรียนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และส านักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลในการศึกษาร่วมกับผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบคุณแหล่งความรู้ทุกแหล่ง 
หนังสือทุกเล่ม ที่ให้ข้อมูล ที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และขอขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้มอบทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษา  จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

ประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา ได้เกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก ประชาชนขาดทรัพยากรและปัจจัยในการด ารงชีพ รัฐบาลขาดเสถียรภาพในการบริหาร
จัดการทางด้านเศรษฐกิจ ผนวกกับภาวะของเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย เงินบาทไทยแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นและย้ายฐานการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้น 
ในขณะที่อัตราค่าแรงงานขั้นต่ าขาดการปรับตัวมาเป็นเวลานาน เกิดความเหลื่อมล่ าทางสังคมที่
รุนแรง ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและวิกฤตการทางการเมืองภายในประเทศที่
เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ แม้ทางรัฐบาลจะได้แก้
ปัญญาโดยการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วก็ตาม แต่ผลที่ได้กลับไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร ยิ่ง
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล่ าระหว่างประชาชนกับกลุ่มนายทุนมากขึ้น สังคมไทยจึงมีการก่อปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีแนวโน้มของความรุนแรงและความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากสาเหตุการก่อปัญหาอาชญากรรมที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วยังมีสาเหตุอ่ืนๆประกอบด้วย เช่น 
สภาพครอบครัว องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา และความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมและศีลธรรมใน
ปัจจุบัน ในสภาวะที่ประเทศได้ประสบปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมพ้ืนฐาน
ของมนุษย์และหน่วยงานต่างๆแบบลูกโซ่เครือข่าย ถึงแม้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้มีการ
รณรงค์ ป้องกัน ดูแลและบังคับใช้กฎหมายแล้ว แต่แนวโน้มที่เกิดยังไม่ลดลงเท่าท่ีควร 

เมื่อเกิดปัญหาทางอาชญากรรมขึ้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ศาล องค์กรทางกฎหมาย และองค์กรทางกระบวนการยุติธรรมย่อมมีบทบาทในการสืบเสาะ
แสวงหาความจริง โดยแนวทางการสืบสวนสอบสวนในปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ นอกจะรับฟังจาก
พยานต่างๆและหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุแล้ว ยังมีการใช้ความรู้และหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์
มาประกอบการสืบสวนสอบสวนเพ่ือการพิสูจน์หาความจริงและหาผู้กระท าผิด ด้วยเหตุนี้งานทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางอาชญากรรมที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลัง ซึ่งงานทางนิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้แบ่งงานให้ครอบคลุม
ถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาทิ การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล การพิสูจน์อาวุธปืน
และเครื่องกระสุน งานทางด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์ทางเคมีและฟิสิกส์ งาน
วิเคราะห์วัตถุระเบิด งานจราจร งานนิติเวช งานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี งานสารเสพติดและสิ่ง
เสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานทางนิติ
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วิทยาศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนมีการเปิดการเรียนการสอนในสาขานิติวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ในสาขาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานอาชญากรรม ตามแต่ละมหาวิทยาลัย อาทิ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย รั งสิ ต  ม ห าลั ย ศิ ล ป าก ร  ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล  ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จะสังเกตได้ว่ากิจกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์
ถือเป็นที่สนใจของประชาชนและมีความส าคัญในสังคมและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 ที่ได้กล่าวไว้ว่าให้มีบทกฎหมายที่เน้น
การส่งเสริมการให้บริการงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการให้การส่งเสริมงานด้านบริการ และ
มาตรฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็ นด้านการ
สอบสวน คดีแพ่งคดีอาญา และส่วนภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น 
(อมรเทพ พลศึก, 2560) 

การน าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้กันอย่างกว้างขวางอยู่ทั่วโลก ซึ่งหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้นั้นอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา นิติเวช ลายนิ้วมือ เอกสาร และ อาวุธปืน เป็นต้น ผนวกเข้ากับ
การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน (ดวงฤทัย อุตคุต และคณะ, 2559) 

บทบาทของงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่งส าหรับสังคมไทย การ
น าเอาความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และปรับใช้กับกระบวนการยุติธรรมในการสืบเสาะ
แสวงหาความจริงและใช้ประกอบผลพิจารณาค าตัดสินของศาลเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคม 
ตลอดจนการน าความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งถือได้ว่าองค์
ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เนื่ องด้วย
ขอบเขตของงานนิติวิทยาศาสตร์นั้นครอบคลุมกระบวนการต่างๆของมนุษย์ตั้งแต่ปฎิสนธิถึงเสียชีวิต 
ทั้งพฤติกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้สานสัมพันธ์กันแบบเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง การ
กระท าของบุคคลใดตั้งแต่ก าเนิดจนสิ้นชีวิตหรือหลังสิ้นชีวิตถ้าก่อให้เกิดผลทางกระบวนการยุติธรรม
ล้วนถือได้ว่าเป็นงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หากมีการน าความรู้และหลักการทางด้านงานนิติ
วิทยาศาสตร์มาสร้างความเข้าใจกับสังคมและประชาชน ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมในทางอ้อม 
กล่าวคือ ประชาชนจะได้เรียนรู้หลักการ วิธีการแสวงความจริงอย่างมีเหตุมีผลและมีความถูกต้อง 
และเพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นเมื่อประสบกับสถานการณ์เสี่ยงต่อกิจกรรมที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ยุติธรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ คาดคะเน พยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อน -หลังได้อย่าง
ถูกต้อง และควรมีองค์ความรู้พ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเป็นพยานบุคคลที่ดี การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อพบร่างผู้เสียชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงบทบาท
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หน้าที่ของตนเมื่ออยู่ในสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรักษาพยานและหลักฐานที่ส าคัญ หลักการป้องกัน
สถานที่เกิดเหตุเพ่ือไม่ให้ไปเพ่ิมหรือลดหลักฐานควรมีการปฏิบัติตนตามหลักทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนการสังเกตอาการพฤติกรรมการเสียชีวิต ลักษณะของผู้เสียชีวิตและคาดคะเนระยะเวลาการ
เสียชีวิตได้อย่างสมเหตุสมผล หากวันหนึ่งได้เป็นพยานในชั้นศาลก็จะมีองค์ความรู้ไปอธิบายต่อศาลได้ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ควรมีหมู่ประชาชนทุกคน เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุ
อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางกล่าวไว้ว่า แนวทางป้องกันแก้ไขในการก่อ
อาชญากรรม โดย จัดให้มีจุดตรวจ สายตรวจ ตามจุดเสี่ยง และให้ความรู้กับชุมชน และเยาวชน และเอา
ใจใส่บุตรหลานให้เป็นคนดี ซึ่งจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในอนาคต การแก้ปัญหาควรให้
ความรู้ และการอบรมอาชีพ เพ่ือให้ มีงานท ามีรายได้ จะได้ไม่ไปกระท าความผิด และการป้องกัน
ทรัพย์สินไว้ในจุดเสี่ยง ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ง่าย (ปราโมทย์ จันทร, 2558) 

ในปัจจุบันงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทุกแขนงไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ปฎิบัติเท่านั้น แต่หากงานในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้
ทุกคน ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการปฎิบัติ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่ช่วยในการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งจะปรากฏตามภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ นักเรียนจิตอาสา 
นักศึกษาช่วยงาน ล้วนมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานที่เกิดเหตุทั้งสิ้น ประกอบกับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปัจจุบันได้ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความถนัด 
โดยสถานศึกษาบางแห่งในเขตดุสิตได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเลือกในรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ เช่น โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้มาศึกษาหาความรู้ และ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในงานยุติธรรมหรือการด าเนินชีวิตในอนาตคได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นช่วงที่ริเริ่มเป็นเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ ที่กล่าวว่า เด็กที่มีอายุ 12-15 ปี ใน
ขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ 
ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะ
คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นว่าความเป็นจริงที่เห็นด้วยการรับรู้
ที่ส าคัญเท่ากับความคิดกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน ด้วย
เหตุผลในข้างต้นนี้ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ และสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อจัดการเรียนรู้แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการ
พัฒนาความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไทยในอนาคตต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
1.2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 1.3.1 ปัจจัยภูมิหลังของการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  
 1.3.2 ปัจจัยด้านบริหารจัดการของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ของผู้เรียน ปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัว และปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
1.4 ค าถามการวิจัย 
 1.4.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีค้นพบจากการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง 
 1.4.2 แนวทางการการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร 

 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ในการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ที่ได้ใช้แบบสอบถามในการ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) และแบบสัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษาถึงแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จึงก าหนดประชากรเป็นกลุ่มนักเรียน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่  12 – 18 ปี อาศัย
และศึกษาอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 373 คน จากประชากรทั้งหมด 5,537 คน (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน, 2561) ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่
(Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จ าแนกเป็นตามโรงเรียนขนาดใหญ่ในแขวงละ 150 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
และด้านสถานที่เกิดเหตุ ในการตอบแบบสอบถามอีก 10  คน จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
  
 1.5.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา  
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรที่จะศึกษาประกอบด้วย 
  1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) ตัวแปรด้านปัจจัยภูมิหลัง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่การพบเจอ
อุบัติเหตุหรือเหตุอาชากรรมในชีวิต และวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้หรือข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ 

    2) ตัวแปรด้านปัจจัยทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ปัจจัยทางด้าน
สังคมและครอบครัว และปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
  1.5.3.2 ตัวแปรตาม คือ การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 1.5.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา  
  การศึกษามุ่งเน้นศึกษาถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 1.5.5 ขอบเขตด้านเวลาที่ท าการศึกษา 
  การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2564 รวม
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.6.1 สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ได ้

 1.6.2 สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตลอดเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่จะต้องมี
ความรู้พื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 1.6.3 สามารถน าผลการศึกษาไปออกแบบในการปรับปรุงหลักสูตรด้านการเรียนการสอนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 1.6.4 สามารถน าผลของการศึกษาที่ได้ไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หรือเป็นกรณีศึกษา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีคุณภาพได้ 
 1.6.5 สามารถน าผลของการศึกษาไปพัฒนาองค์กร สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได ้
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีเพศสภาพเป็นชายหรือหญิงหรือมี
การเปลี่ยนแปลงเพศสภาพมาแล้ว ซึ่งมีช่วงอายุตั้ งแต่ 12 – 18 ปี  ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาท้ังรัฐและเอกชน อยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 1.7.2 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับต่างๆ อาทิ โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพ วิทยาลัยเทคนิค ที่กลุ่มประชากรอาศัยหรือก าลังศึกษาอยู่ในแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 1 .7 .3  LGBTQ ( Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer) หมายถึ ง กลุ่ ม เพศ
ทางเลือก ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ที่ประกอบด้วย กลุ่มของหญิงรักหญิง ชายรัก
ชาย ไบ และกลุ่มรักข้ามเพศ 
 1.7.4  ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการเรียนรู้  หมายถึง ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้เรียน 
ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว และปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
 1.7.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง วิธีการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาทิ นโยบายผู้บริหาร วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กร 
ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา บริบทของสถานศึกษาการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ต่างๆในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนมีการออกแบบหลักสูตรในส่วนของรายวิชา
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สถานที่เกิดเหตุเพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นต้น 
 1.7.6 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทั้ง 
การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสบการณ์ผู้สอน จ านวนบุคลากรผู้สอน มีการออกแบบ
เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ตลอดจนมีการสอดแทรก
เนื้อหาความรู้การเข้าสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ในแต่ละเนื้อหาบทเรียนที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาหรือ
ชีวิตประจ าวัน 

 1.7.7 ปัจจัยด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
และความช านาญที่เกิดจากการฝึกฝน การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า ตลอดการพบเห็นบางสิ่ง
บางอย่างมาในชีวิต ผ่านระบบประสาททั้ง 5 ของผู้เรียนเสมือนเป็นคลังความรู้ และสามารถพัฒนา
เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถจ าแนกได้ คือ ผู้เรียนมี
ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจการเข้าสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นอย่างดี มีผู้เรียนตระหนักถึง
องค์ความรู้ทางการเข้าสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นได้ มีการน าความรู้สถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมประจ าวัน รู้และเท่าทัน
ภัยอาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักกระบวนการเข้าถึงสถานที่
เกิดเหตุเบื้องต้นได้ ตลอดจนใฝ่เรียนรู้และให้ความสนใจที่จะศึกษางานทางด้านสถานที่เกิดเหตุ 
 1.7.10 ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น  เช่น 
การเรียนรู้การเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นจากเพ่ือน จากครอบครัว จากญาติพ่ีน้อง จากครูอาจารย์
ผู้สอน หรือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นต้น   

 1.7.11 ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี หมายถึง ปัจจัยที่สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีมีผลต่อ
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น เช่น ข่าวสาร 
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เว็บไซด์ต่างๆ เป็นต้น 
 1.7.12 วิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้หรือข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือ กระบวนการ
ที่ผู้สนใจหรือกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ ข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง
เพ่ือนหรือครอบครัว ทางครูหรืออาจารย์ ทางสถาบันที่เก่ียวข้องทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทางข่าวสาร
หรือหนังสือหรือค าบอกเล่าหรือโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ตหรือFacebookหรือLine ทางมูลนิธิฯหรือ
แพทย์หรือพยาบาล และทางศาลหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือทนายความหรือทหาร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 ในการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี และผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการรองรับกรอบแนวความคิด  อันจะเป็นการอธิบายความเป็นจริงของ
การศึกษาได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ  และการน าเสนอ เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. แนวความคิดเก่ียวกับงานนิติวิทยาศาสตร์  
 2. แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ 
 3. แนวความคิดและปัจจัยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่มัธยมศึกษา 
 4. ข้อมูลประชากรที่ใช้ศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 5. งานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
 6. กรอบแนวคิดทางการศึกษา 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร์ 

2.1.1 นิยามความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ 
  นิติวิทยาศาสตร์หรือ Forensic science เป็นซื่อที่รากศัพท์มาจากภาษาละติน ค าว่า 
forensis หรือ forum ซึ่งหมายถึงการชุมนุมหรือประชุมแสดงความคิดเห็นของเหล่าพลเมือง ในยุค
จักรวรรดิโรมัน ได้น าวิธีการนี้มาใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดในคดีต่าง ๆ  เพ่ือให้คู่กรณีมี
การใช้เหตุผลโต้แย้งประกอบการการหาหลักฐานมาสู้คดี ภายหลังมีการน าเอาหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพิสูจน์หลักฐานประกอบการพิจารณาคดีมากขึ้น 
เพ่ือติดตามหาผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรม ปัจจุบันงานทางนิติวิทยาศาสตร์
ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุที่เป็นหลักการพิสูจน์ความจริงได้สมเหตุสมผล 
เพ่ือก าหนดขอบเขตความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีนักวิชาการต่างๆ ได้ก าหนด
นิยามความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ไว้พอสังเขปได้ดังนี้ 
 (พัชรา สินลอยมา, 2557) ได้ให้นิยามความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ไว้ว่า นิติวิทยาศาสตร์ 
(Forensic Science) คือ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในคดีความเพ่ือผลในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ 
 (อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ, 2546) ได้ให้นิยามความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ไว้
ว่า นิติวิทยาศาสตร์ มาจากค าว่า นิติกับวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น นิติวิทยาศาสตร์ คือ การน าเอา
วิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์แห่งกฎหมาย 
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 (พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 , 2559) ได้ก าหนดนิยาม
ของนิติวิทยาศาสตร์ในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ไว้ว่า หมายความว่าการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ คือ การให้บริการตรวจพิสูจน์ให้ทราบความจริงโดยน าหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และ
การแพทย์มาใช้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมหรือเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ดังนั้นจึงสมารถสรุปนิยามความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เป็นการน าเอาความรู้ ทักษะ
กระบวนการและหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือการพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริงหรือหาตัวผู้กระท าความผิด ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 2.1.2 ความส าคัญของนิติวิทยาศาสตร์ 
  ในปัจจุบันนี้เมื่อมีการก่ออาชญากรรมขึ้น การสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดที่แท้จริงมา
ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจะต้องมีการรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆ มาใช้ในการพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนั้น จ าเป็นต้องมีหลักการที่
พิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบเพ่ือความยุติธรรม ดังนั้นจึงมี
การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ต่างๆให้ได้ผลที่ถูกต้องแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ในการหาตัวผู้กระท าความผิดหรือการใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์แห่งกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันในการพิจารณาคดีหรือกระบวนการสืบสวน
สอบสวนจ าเป็นต้องมีการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยเสมอและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น เป็นต้น การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จะช่วยพิสูจน์หาตัวผู้กระท าความผิด เพ่ือน ามา
ด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม นักนิติวิทยาศาสตร์ต้องให้ความส าคัญในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐาน ตั้งแต่การตรวจที่เกิดเหตุต้องให้ความส าคัญกับสถานที่เกิดเหตุ การด าเนินใด ๆ ใน
สถานที่เกิดเหตุให้กระท าอย่างละเอียด รอบคอบ มีขั้นตอนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงจะ
สัมฤทธิ์ผลเป็นที่พึงพอใจของประชาชน การเก็บพยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 
จนถึงขั้นตอนของการสรุปผล โดยในทุกขั้นตอนของการพิสูจน์หลักฐานต้องให้มีความถูกต้องตาม
หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย (อิทธิกร ปิ่นทอง, 2553) 
 ดังนั้นความส าคัญของนิติวิทยาศาสตร์คือ เป็นวิธีการที่มีความหน้าเชื่อถือพิสูจน์ได้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคลลทีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์การก่ออาชญากรรมใน
การหาตัวผู้กระท าความผิดที่และช่วยให้ผู้บริสุทธิให้พ้นมลทิน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการรองรับของผู้เชียวชาญและความเป็นเห็ตเป็นผล ช่วยให้น้ าหนักของพยานหลักฐานที่ได้มีที่มา
และท่ีไป ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ีน  
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 2.1.3 งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน 
  นิติวิทยาศาสตร์เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการทางด้านต่างๆผนวกเข้ากับการ
บังคับใช้ทางกฎหมาย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถอ านวยความยุติธรรม
ให้กับผู้เสียหายและผู้ต้องหาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบทบทหน้าที่ของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศ
ไทยจึงประกอบขึ้นจากหลายด้านเพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจพิสูจน์และคลี่คลายคดีอาชญากรรม โดย
สามารถอธิบายอธิบายรายละเอียดและขอบเขตของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้ 
  2.1.3.1 งานการพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistics) เป็นกลุ่มงานที่มีการน าหลักการและ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาใช้ในการพิสูจน์รับรอง จ าแนก ชี้เฉพาะและตีความหมายวัตถุพยาน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีที่ เกิดขึ้นให้ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ วัตถุพยานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน าไปใช้ในการพิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้นท าให้ทราบรายละเอียด
ของเหตุหรือคดีที่เกิดขึ้นจนถึงทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด และใช้พิสูจน์ยืนยันผู้กระท าความผิดได้ 
(กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ, 2559) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อยได้ดังนี้ 
   1) งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ ตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
รวบรวมวัตถุพยานในคดีต่างๆ เช่น คดีเกี่ยวกับชีวิตคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิด เป็น
ต้น ช่วยวิเคราะห์วัตถุพยานและมีความเห็นเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น 
   2) งานตรวจเอกสาร เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่  ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภท
เอกสารและการปลอมแปลง เช่น ลายมือเขียน ลายมือชื่อ เงินตรา เอกสารป้องกันการปลอมแปลง 
ร่องรอยขูดลบแก้ไขต่อเติมบนเอกสารชนิดหมึกกระดาษ ตัวอักษรพิมพ์ดีดตัวอักษรตัวพิมพ์ รอยตรา
ประทับ และรอยตราบนไม้ของกลาง 
   3) งานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่  ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และ
เครื่องกระสุนปืน ตรวจเปรียบเทียบ ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ตรวจหารอยขูดลบแก้ไข
เครื่องหมายทะเบียนเลขหมายประจ าปืน ตรวจร่องรอยบนวัตถุ (TOOL MARK) ที่เกิดจากเครื่องมือ
เครื่องใช้ตรวจวิถีกระสุน และตรวจพิสูจน์เขม่าปืน 
   4) งานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่  ตรวจพิสูจน์วัตถุ
พยานที่ต้องใช้หลักการทางเคมีและฟิสิกส์ เช่นตรวจคราบสารเคมีว่าเป็นสารชนิดใด ตรวจน้ ามัน
เชื้อเพลิง สารระเบิดร่องรอยขูดลบเลขหมายบนโลหะ ตรวจสอบเส้นใย กระจก หิน ดิน ทราย โลหะ 
สีตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน และการตรวจพิสูจน์ โดยเครื่องจับเท็จ 
   5) งานตรวจยาเสพติด เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่  ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีที่
เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ รวมทั้งแหล่งผลิตยาเสพติด และ
สารพิษจากอาหารเครื่องดื่ม จากวัตถุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์ 
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   6) งานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่  ตรวจพิสูจน์ วัตถุพยานทาง
ชีววิทยา โลหิต อสุจิเส้นผม เส้นขน และสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือเป็นการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล 
   7) งานตรวจลายนิ้วมือแฝง เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลาย
พิมพ์นิ้วมือฝ่ามือฝ่าเท้าแฝงกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงกับสารแบบลาย
พิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) และสนับสนุนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
   8) งานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ ตรวจพิสูจน์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลดิจิตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูล หรือหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์
การตัดต่อ สื่อบันทึกเสียงและวีดีทัศน์และเปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีด การกระท าผิดทางอาญาใน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกระท าผิดทางอาญา เช่น ท าลาย เปลี่ยนแปลง หรือ
ขโมยข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น   ระบบคอมพิวเตอร์ในที่นี้ หมายรวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ท่ีเชื่อมกับระบบดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 

ที่มา : กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ . 2559 
 
 2.1.3.2 งานทางนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 
  นิติเวชศาสตร์ คือ วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งน าเอาวิชาแพทย์ทุก
สาขาไปประยุกต์เพ่ือประโยชน์แก่ขบวนการยุติธรรม ในปัจจุบันนี้ได้มีการวิวัฒนาการเจริญไปมาก
เช่นเดียวกันวิชาแพทย์สาขาอ่ืน ๆ และได้แยกออกเป็นวิชาย่อยหลายสาขาด้วยกัน  (วรวีร์ ไวยวุฒิ, 
2562) ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  
   1) นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology) เป็นวิชาที่ศึกษาถึงเรื่องการตายต่าง ๆ ที่
ผิดธรรมชาติ รวมทั้งการตายโดยธรรมชาติแบบกระทันหันและไม่คาดคิด ซึ่งเป็นการตายที่ส่วนใหญ่ยัง
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ไม่ทราบสาเหตุ เพ่ือแยกว่าไม่ใช่เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติ การตายที่ผิดธรรมชาติในบางครั้งการ
ชันสูตรพลิกศพอย่างเดียวก็ไม่สามารถบอกเหตุตายได้จ าต้องท าการผ่าตัดหาเหตุตาย เช่น การตาย
จากยาบางชนิด เช่น กินยานอนหลับเกินขนาดต้องเอาของเหลวในกระเพาะอาหาร เลือด น้ าปัสสาวะ
ไปตรวจหายาที่เกินขนาดทางพิษวิทยา เป็นต้น การตรวจหาเหตุตายอย่างละเอียดร่วมกับการไปตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ และการซักประวัติสามารถจะบอกพฤติการณ์ที่ตายได้ว่า การตายที่ผิดธรรมชาตินั้น
เป็นการตายจากอุบัติเหตุ หรือท าอัตวินิบาตกรรม คือฆ่าตัวเองตายหรือถูกฆาตกรรมคือถูกผู้อ่ืนฆ่าได้ 
นอกจากนั้นยังสามารถช่วยพนักงานสอบสวนในเรื่องพิสูจน์ตัวบุคคลโดยตรวจศพและชิ้นส่วนของศพ 
ประมวลเวลาว่าศพที่ตรวจนั้นตายมานานแล้วเท่าไร โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังตาย 
   2) พิษวิทยา (Toxicology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับยาพิษและสารพิษทั้งหลายไม่ว่า
จะมาจากสารเคมี จากพืชและจากสัตว์ อาจแยกออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.1) นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) เป็นการตรวจหาสารพิษในอวัยวะต่างๆ  ของคน
ตาย รวมทั้งจากเลือด น้ าดี น้ าไขสันหลัง และน้ าปัสสาวะ ที่สงสัยว่าจะตายจากสารพิษ และที่ตายจากสารพิษ 
      2.2) พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology) เป็นการตรวจหาสารพิษในผู้ป่วยที่
ถูกสารพิษว่ามีขนาดมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเป็นสารพิษชนิดไหน เพ่ือจะได้ให้ยาแก้พิษที่ถูกต้อง
รวมทั้งการรักษาที่ถูกต้อง 
      2.3) พิษวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Toxicology) เป็นการตรวจหาสารพิษใน
คนงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานท าแบตเตอรี่ อาจมีอาการของพิษสารตะกั่ว 
โรงงานท าถ่านไฟฉาย อาจมีอาการของพิษสารแมงกานีส เป็นต้น 
      2.4) พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) เป็นการตรวจหาสารพิษ
จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อากาศเป็นพิษจากมีแก๊สคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ มาจากท่อไอเสียของรถยนต์ 
มลภาวะไม่ดีจากโรงงานปล่อยของเสียออกจากโรงงาน ไม่ว่าจากน้ าเสียหรือควันจากการเผาไหม้ ถ้าไม่มี
การควบคุมโรงงานให้ดี อาจเกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงาน 
      2.5) พิษวิทยาผู้อุปโภค (Consumer Toxicology) เป็นการตรวจหาสารพิษใน
อาหารต่าง ๆ เช่น นมจากแถวประเทศสแกนดิเนเวียมีสารกัมมันตภาพรังสี ที่มีในนมอาจมีปริมาณที่
เป็นอันตรายได้ถ้าอุปโภคไปบ่อย ๆ การใช้กรดซัลฟูริคแทนน้ าส้มสายชู นอกจากนั้นยังมีสารพิษชนิด
ต่าง ๆ อาจปนมาโดยบังเอิญ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ขายก็ได้ 
      2.6) พิษวิทยาอวกาศหรือการสงคราม (Aviations & Chemical Warfare 
Toxicology) เป็นการตรวจหาสารพิษที่ใช้ในสงคราม เช่น ฝนเหลือง ที่อาจท าอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ 
และพืชพันธุ์ได้ที่เคยมีข่าวแถบชายแดนไทย-เขมรซึ่งเคยมีจรวดตกมาบริเวณชายแดนไทย เอาไป
ตรวจสอบพบว่ามีแก๊สพิษฟอร์ลีนและไซยาไนด์ 
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   3) นิติเวชคลินิก (Clinical Jurisprudence or Clinical Forensic Medicine)หมายถึง 
การตรวจผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วต้องให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนโดยอาศัยจากอาการและการตรวจ
ร่างกาย และสิ่งตรวจพบ วัตถุพยานต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยถูกข่มขืนกระท าช าเรา ผู้ป่วยได้รับอันตรายเกิด
บาดแผลชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจากอุบัติเหตุ ท าตัวเอง หรือถูกท าร้ายจากบุคคลอ่ืน ผู้ป่วยถูกสารพิษชนิดต่าง 
ๆ ถูกสารทางกายภาพ เช่น ความร้อน ไฟฟ้า เป็นต้น ได้รับอันตรายจากกลุ่มพวกขาดอากาศ เช่น จมน้ า 
แขวนคอ เป็นต้น รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ ที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้แพทย์ท าการตรวจได้ เช่น คนถูกวาง
ยาสลบชนิดต่างๆ โสเภณี หญิงถูกข่มขืนกระท าช าเรา ตรวจอายุบุคคลว่าอายุเท่าไร เป็นต้น 
   4) นิติซีโรวิทยา (Forensic Serology) เป็นวิชาที่ตรวจเลือดและน้ าเหลืองในส่วนที่
เกี่ยวกับแอนติเจนและแอนติบอดี้ (Antigen and Antibody) และดีเอ็นเอ 
   5) วัตถุพยานทางชีววิทยา (Biological trace evidence) เป็นการตรวจวัตถุพยาน
ทางชีววิทยา เช่น เลือด น้ าลาย ขน เส้นผม ตัวอสุจิ และน้ าอสุจิ เป็นต้น เป็นการตรวจยืนยันว่าเป็น
ของใครในที่เกิดเหตุ และท่ีพบในร่างกายของผู้เสียหาย 
   6) แอลกอฮอล์กับเวชศาสตร์การจราจร (Alcohol and Traffic Medicine) เป็น
การตรวจหาความเมาโดยการวิเคราะห์หาปริมาณแอกอฮอล์ในเลือดในคนขับยวดยานชนิดต่าง ๆ 
และที่ตายจากอุบัติเหตุการจราจร รวมทั้งโรคชนิดต่าง ๆ ที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรได้ เช่น 
โรคลมชัก โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบและอุดตัน เป็นต้น 
   7) นิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic Psychiatry) เป็นแขนงหนึ่งของสาขาวิชาจิตเวช
ศาสตร์ (Psychiatry) เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องทางจิตและโรคทางจิต เช่น มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิต
ฟ่ันเฟือน มีประโยชน์มากในกระบวนการยุติธรรมทั้งในคดีอาญาและในคดีแพ่ง 
   8) การตรวจฟันทางนิติเวชศาสตร์ (Forensic Odontology) เป็นวิชาหนึ่งของวิชา
ทันตแพทย์ในเรื่องของการตรวจฟัน เช่น ตรวจเรื่องอายุ การตรวจเพ่ือพิสูจน์ตัวบุคคลโดย
เปรียบเทียบกับการบันทึกของฟันขณะที่มีชีวิตอยู่ กับลักษณะฟันของคนตาย โดยเฉพาะในรายเน่า
มาก ๆ หรือศพที่พบในกองเพลิง หรือเครื่องบินตกแล้วมีเพลิงลุกไหม้ 
   9) กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับการแพทย์  (Law related to Medicine) ได้ แก่ 
พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ พระราชบัญญัติยา เป็นต้น    
 2.1.3.3 งานทางนิติทันตวิทยา (Forensic Odontology)  
  เป็นการน าความรู้ทางด้านทันตวิทยา มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ในการตรวจหา
เอกลักษณ์หรือลักษณะของบุคคลโดยใช้ฟัน หรือร่องรอยของฟันหรอลักษณะของฟัน เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น การตรวจพิสูจน์ฟันของผู้เสียชีวิตที่พบในสถานที่เกิดเหตุโดยการน ามาเปรียบเทียบกับ
ฟิล์มเอกซเรย์จากประวัติการท าฟัน เพ่ือยืนยันเอกลักษณ์บุคคลในกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิต 
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 2.1.3.4 งานทางนิติเภสัชวิทยา (Forensic Phamacology)  
  เป็นการน าเอาความรู้เกี่ยวกับยา ชนิดของยา และการใช้ยา มาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ยาพิษ ยาที่ถูกควบคุมปริมาณ ยาอันตราย เป็นต้น  
 2.1.3.5 งานทางนิติมนุษยวิทยา (Forensic Anthropology)  
  เป็นการศึกษา ตรวจวิเคราะห์ โครงสร้างรางกายของมนุษย์รวมไปถึงสรีระ จุดต าหนิ จุด
ลักษณะพิเศษที่อยู่บนร่างกายของมนุษย์ ตลอดจนวิเคราะห์ลักษณะโครงกระดูก เนื้อหนัง ประกอบ
กับเทคนิคต่างๆในการระบุ อายุ เพศ เชื่อชาติ เผ่าพันธุ์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 
 2.1.3.6 งานทางนิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic Psychology)  
  เป็นการน าเอาความรู้ทางด้านจิตวิทยา มาให้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้กระท า
ความผิด และการหาเบาะแสของการกระท าความผิดในกรณีผู้ที่กระท าความผิดป่วยทางจิตประสาท 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อคู่กรณีและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 
 2.1.3.7 งานทางนิติวิศวกรรมศาสตร์ (Forensic Engineering)  
  เป็นการน าเอาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้เพ่ือประโยชน์
ทางกฎหมายและผดุงความยุติธรรม เช่น ควรค านวณจุดกระโดดของผู้ตายได้ในกรณีมีการตกตึกจาก
ที่สูง สามารถค านวณหาอัตราเร็วของรถยนต์ได้ผ่านรอยไหม้ของยางรถยนต์บนท้องถนน เป็นต้น 
 2.1.3.8 งานทางนิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology)  
  เป็นการใช้ความรู้ทางกีฏวิทยาหรือการน าเอาช่วงเวลาอายุและปัจจัยลักษณะของ 
แมลง หนอน มาใช้เปรียบเทียบหารอบเวลาของผู้เสียชีวิต หรือบริเวณที่มีการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น
เพ่ือประกอบเป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ 
 
 2.1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
  ในปัจจุบันประเทศไทย ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมา
มารถสังเกตได้จากการทางมีมหาวิทยาลัยชั้นในในสังคมไทยได้เปิดการเรียนเรียนการสอนทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ขึ้น แสดงให้เห็นว่างานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เริ่มรู้จักเป็นที่กว้างขวาง ในทางความเป็นจริง
แล้ว งานทางนิติวิทยาศาสตร์ยังต้องการผู้รู้ผู้เชียวชาญอีกมากในการร่วมมือกันศึกษา ช่วยผดุงความ
ยุติธรรมให้กับสังคม โดยปัจจุบันประเทศไทยได้มีหน่วยงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ อยู่ดังนี้ 
  2.1.4.1 ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งภายในส านักงาน
พิสูจน์หลักฐานนี้ยังสามารถแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่การก่ออาชญากรรม อาทิ
เช่น ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน และส านักงานพิสูจน์หลักฐานแต่ละภาค ซึ่งจะท าหน้าที่ในการหา
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามลักษณะงานต่างๆ เพ่ือประกอบเป็นหลักฐานในการน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษในกระบวนการยุติธรรม 



  15 

  2.1.4.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งาน
บริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เข้าถึงประชาชน ได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทุกด้าน ประกอบกับในอดีตงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์กระจัด
กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่นส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และไม่มีหน่วยงานกลางในการประสานงานโดยตรง หรือในการ
ก าหนดมาตรฐานกลาง ที่จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงถือได้ว่าเป็น
หน่วยงานที่สร้างขึ้นมาเพ่ือบริการประชาชนและประสานงานกับองค์กรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือรับรอง
มาตรฐานและสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของนิติวิทยาศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 
  2.1.4.3 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความ
ร่วมมือของ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น คณะ
แพทยศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ในประเทศไทยได้
มีอยู่ 2 สถานที่คือ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
 แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น อาจจะมี
หน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นตามภูมิภาค จังหวัด หรือ อ าเภอซึ่งงานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือ
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทางยุติธรรมตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 
 
2.2 แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ 
 การพัฒนาความรู้และความเข้าใจของมนุษย์ที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้นั้น ส าคัญต้องกล่าวถึง
หลักทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆทางจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือประกอบการใช้เหตุผลในการน ามาพัฒนาความรู้ หรือ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนพัฒนาการของผู้เรียนให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สูงสุด โดย
สามารถแบ่งแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจที่ได้ศึกษาเป็นดังนี้ 
  
 2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) 
  เมื่อปี ค.ศ.1986 เพียเจต์ (Piaget) เป็นชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน
ความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบ
ที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
พัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้าม
จากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้
มีพัฒนาการเร็วขึ้น เพียเจต์ สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่
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คงที่ แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตาม
วัยต่าง ๆ ที่เพียเจต์ได้ศึกษาสามารถล าดับขั้นได้ดังนี้ (สมชาย รัตนทองค า, 2556) 
  2.2.1.1 ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การไขว่คว้า 
การเคลื่อนไหว การมอง การดู ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการ
กระท าเด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูด 
  2.2.1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ขั้นนี้ เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ปี 
แบ่งออกเป็นขั้นย่อยอีก 2 ขั้นย่อยประกอบด้วย 
   1) ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 
2-4 ปี เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ 
หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจ ากัดอยู่ 
   2) ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล ( Intuitive Thought) 
เป็นขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รวมตัวดีขึ้น 
รู้จักแยกประเภทและแยกชิ้นส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจ านวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ แต่ไม่แจ่มชัดนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน 
  2.2.1.3 ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นนี้จะเริ่มจาก
อายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้ง
เกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ 
  2.2.1.4 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริ่มจากอายุ 
11-15 ปี ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่ม
คิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มี
อยู่ สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงล าดับการพัฒนาความรู้ทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ที่มา : (การออกแบบการเรียนการสอน, 2559) 
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 2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
  ในปี ค.ศ. 1956 เบญจมิน บลูม และคณะ (รัฐพล ประดับเวทย์, 2560) ได้พัฒนากรอบ
ทฤษฎีที่ใช้เป็นเครื่องมือการจัดประเภทพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางปัญญาและการคิด
อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา เรียกว่า Bloom’s taxonomy ซึ่งก าหนดไว 3 ด้าน คือ 
ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (affective domain) และด้านทักษะทางกาย 
(psychomotor domain) โดยอธิบายได้ดังนี ้
   2.2.2.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา สามารถจ าแนกลักษณะพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยได้ดังนี้  
    1) ความรู้ความจ า  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จาก
การที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ที่สามารถเก็บเสียง
และภาพของเรื่องราวต่างๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้ เมื่อต้องการ 
    2) ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่ อ และสามารถ
แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ  
    3) การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกา
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
    4) การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็น
ส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญ ได้  และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่ เกี่ยวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 
    5) การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราว
เดียวกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมา
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 
    6) การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหา
สาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับก็ได้ 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
 
   2.2.2.2 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) หรือพฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม 
ความรู้สึก ความซาบซึ้ง  ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม  พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้น
ทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดี
งามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้  โดยแบ่งย่อย
เป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้ดังนี้ 
    1) การรับรู้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
    2) การตอบสนอง เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
    3) การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือ
ในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 
    4) การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ 
ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
    5) บุคลิกภาพ การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว ให้
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจาก
การได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ 
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ภาพที่ 4 แสดงลักษณะพฤติกรรมทางจิตพิสัยตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 

 
   2.2.2.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้ อ
ประสาท พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดง
ออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 
    1) การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือก
หาตัวแบบที่สนใจ 
    2) กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบ
ที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามข้อแนะน า 
    3) การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย
เครื่องชี้แนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว  ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
    4) การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะ
กระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว  การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้  ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
    5) การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถของ
การปฏิบัติในระดับสูง 
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ภาพที่ 5 แสดงลักษณะพฤติกรรมทางทักษะพิสัยตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
 
 2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา 
  ศาสตราจารย์ ดร. โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.Howard Gardner) ซึ่งเป็นผู้ เสนอค านี้ขึ้นมา 
หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการ
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองหรือรับใช้สังคมของตน เขาต้องการแสดงให้เห็นอย่างเจาะจง และกระตุ้นเตือน
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะครูว่า เด็กแต่ละคนมีปัญญาหรือความฉลาดหลายด้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องค้นหา 
เพ่ือสามารถช่วยกระตุ้น หรือจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน โดยการจ า แนกความฉลาด
ของมนุษย์ออกได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งต่อมาได้เพ่ิมเข้าไปอีก 2 ด้าน รวมเป็น 9 ด้าน (ซึ่งในอนาคตก็อาจเพ่ิมเติม
เข้าไปได้อีก เมื่อมีองค์ความรู้มากขึ้น) ประกอบด้วย 
   2.2.3.1 ความฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการมองเห็นภาพ/มิติ (Visual/Spatial Intelligence) 
เก็บข้อมูลจากการมองเห็นจนเกิดความ คิดในเชิงมิติ และปรากฏภาพในสมอง และจดจ าภาพเหล่านั้นเป็น
ข้อมูลไว้ใช้ต่อไป เด็กกลุ่มนี้มักจะชอบเรียนรู้ด้วยแผนที่ ตาราง แผนภูมิ กราฟ รูปภาพ วิดิทัศน์ และ
ภาพยนตร์ ให้ความส าคัญกับความเข้าใจที่จะน าไปสู่การลงมือกระท า เป็นทักษะที่ท าให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ 
บันทึกไว้ในสมอง เกิดภาพในใจ จนสามารถคิดค้นสิ่งต่างๆ หรือแก้ไขปัญหา ทักษะของเด็กที่เก่งด้านนี้ อา ทิ 
ต่อภาพปริศนา การอ่าน เขียน และท าความเข้าใจแผนภูมิ กราฟ และเก่งเรื่องทิศทาง สเก็ตภาพ วาดเขียน 
รวมไปถึงการออก แบบภาพมิติต่างๆ หรือจัดการภาพได้ดี โตขึ้นมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพบางอย่างได้ดี 
เช่น ผู้น าทาง/ออกแบบการน าทาง ศิล ปินภาพปั้น สถาปัตย์ นักออกแบบภายใน วิศวกร เป็นต้น 
   2.2.3.2 ความฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการฟัง (Verbal/Linguistic Intelligence) พูด และใช้
ภาษา และมีทักษะในการฟัง อ่าน เขียน ใช้ค า พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดได้ดี ความคิดมักจะออกมา
เป็นค าพูดมากกว่าเป็นภาพ เก่งที่จะเล่าเรื่อง อธิบาย สอน พูดข าขัน เข้าใจความหมายในค าพูดได้ดี จดจ า
ข้อมูล พูดชักจูงโน้มน้าวคนอ่ืน อธิบายวิเคราะห์การใช้ค าพูด ซึ่งเมื่อโตขึ้น มีแนวโน้มที่จะท าอาชีพต่อไปนี้ 
อาทิเช่น นักประพันธ์ นักการสื่อสาร (เขียนข่าว บทความ) ครู นักกฎหมาย นักการเมือง นักแปล เป็นต้น  
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   2.2.3.3 ความฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยเหตุผล ตรรกะ และตัวเลข (Logical/Mathematical 
Intelligence) เด็กมักคิดเป็นระบบ หรือ เรียงล าดับตามเหตุการณ์ ตามอันดับตัวเลข เก่งที่จะเชื่อมโยง
ข้อมูลชิ้นส่วนต่างๆเข้าเป็นภาพใหญ่ มักกระตือรือร้นสนใจสิ่งรอบ ตัวเสมอๆ มักชอบถามค าถามและชอบ
ทดลองเพ่ือให้ได้ค าตอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา จัดล าดับหรือจัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงความคิดเชิง
นามธรรม และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการกับเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกัน
เป็นลูกโซ่ได้ยาวๆ และเห็นความก้าวหน้าของมัน สามารถท าวิจัยได้ดี มักถามค าถามเรื่องธรรมชาติรอบตัว 
อีกทั้งยังมีทักษะด้านการค านวณ และรูปทรงเรขาคณิต เมื่อโตขึ้น มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพบางอย่าง
ได้ดี คือ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักวิจัย นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ ฯลฯ  
   2.2.3.4 ความฉลาดที่ จะควบคุมร่างกาย (Bodily/Kinesthetic Intelligence) การ
เคลื่อนไหว และจัดการงานต่างๆได้ดี มักแสดงตัวตนด้วยการเคลื่อนไหว มีทักษะในการใช้สายตาร่วมกับการ
ใช้มือ เช่น เล่นบอลได้ดี หรือ ยิงเป้าได้แม่น ด้วยทักษะในการจัด การสิ่งแวดล้อมรอบตัว ท าให้สามารถจดจ า
และจัดระบบข้อมูลสิ่งรอบตัวได้ดี ซึ่งท าให้มีทักษะในการเต้นร า ควบคุมสมดุลร่าง กาย กีฬา การทดลอง ใช้
ภาษากาย ศิลปะ การแสดง เลียนแบบ ใช้มือในการสร้างสรรค์หรือสร้างสิ่งต่างๆ แสดงอารมณ์ด้วยภาษากาย 
และมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพบางอย่างได้ดี อาทิ นักเต้นร า นักกีฬา ครูสอนพลศึกษา นักแสดง นักผจญ
เพลิง ช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ฯลฯ  
   2.2.3.5 ความฉลาดที่จะสร้างและดื่มด่ ากับสุนทรีย์ทางดนตรี (Musical/Rhythmic 
Intelligence) ท าให้เด็กกลุ่มนี้มักคิดเป็นเสียง จังหวะ และ รูปแบบ (คล้ายกับการเล่นดนตรี แบบที่วงดนตรี
เล่นร่วมกันเป็นเพลง) มักตอบสนองต่อเสียงดนตรี ทั้งด้านความชื่นชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ เด็กกลุ่มนี้จะไว
มากกับเสียงที่อยู่รอบตัว เช่น เสียงกระดิ่ง น้ าหยด ท าให้มีทักษะในการร้องเพลง ผิวปาก เล่นเครื่องดนตรี 
จดจ าจังหวะและแบบแผนของเสียง ประพันธ์เพลง จดจ าท่วงท านองเสนาะ และเข้าใจโครงสร้างและจังหวะ
ของดนตรี จึงมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ คือ นักดนตรี ดีเจ นักร้อง นักแต่งเพลง ฯลฯ  
   2.2.3.6 ความฉลาดที่จะสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจผู้ อ่ืน(Interpersonal Intelligence) 
มักจะมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองของคนอ่ืนๆรอบตัว เพ่ือให้เข้าใจว่าคนอ่ืนๆคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไร มีทักษะใน
การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก แรงบันดาลใจ และ แรงกระตุ้นของผู้คน เป็นนักจัดการแม้บางครั้งอาจจะดูว่าเจ้ากี้เจ้า
การไปบ้าง แต่ก็เพ่ือให้เกิดความสงบสันติในกลุ่ม และท าให้เกิดความร่วมมือกัน โดยใช้ทั้งภาษาพูดและภาษากาย 
เช่น การสบตา การเอียง/โน้มตัว ยิ้ม เพ่ือสร้างสัมพันธ์ให้สื่อสารกันได้ มีทักษะในการฟังและเข้าใจคนอ่ืน ใช้
ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ในการให้ค าปรึกษาหรือประสานงานในกลุ่ม จะคอย
ตรวจสอบอารมณ์ของกลุ่ม แรงบันดาลใจและความตั้งใจ ใช้การสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากาย สร้างความ
เชื่อมั่นในกลุ่มได้ดี เป็นนักประสานและแก้ไขความขัดแจ้ง ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในระหว่างผู้คน คนกลุ่มนี้
มักจะประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ดี คือ นักจิตวิทยา Counselor นักการเมือง นักธุรกิจ นักเจรจาต่อรอง เป็นต้น 
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   2.2.3.7 ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) สื่อสารกับตนเอง 
โดยเฉพาะการมีสติกับภาวะภายในของตน พยายามที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกภายใน ความฝัน สัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตน สะท้อนและวิ เคราะห์ตนเอง เข้าใจแรงปรารถนาและความใฝ่ฝัน
ของตน วิเคราะห์แบบแผนการคิดของตน ให้เหตุผลกับตน เข้าใจบทบาทหน้า ที่และสัมพันธภาพกับคนอ่ืน 
เมื่อโตขึ้นมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้คือ นักวิจัย นักคิด/ปราชญ์ นักปรัชญา  
   2.2.3.8 ความฉลาดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในธรรมชาติรอบตัว(Naturalistic Intelligence) 
แยกแยะความเป็นจริง/ลักษณะร่วมหรือแตกต่างของสิ่งรอบตัว จัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน ด้วยแนวคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล มองเห็นล าดับชั้นของความเชื่อมโยงในธรรมชาติ จัดแบบแผนความคิดของตน ด้วยการจัด
กลุ่ม จัดอันดับชั้นของความจ าต่อสิ่งรอบตัว จึงมีทักษะในการจัดระบบคิดภายในตัวเอง แสดงความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจและเข้าใจธรรมชาติรอบตัว จดจ าแยกแยะรายละเอียด สนุกกับการแจงนับและจัดระ แบบสิ่งต่างๆ
รอบตัว ชอบที่จะใช้กราฟ แผนภูมิ ตาราง และล าดับเวลา โตขึ้นมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ดี เช่น 
นักธรณีวิทยา นักมานุษยวิทยา นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร นักปศุสัตว์ นักปรุงอาหาร ฯลฯ  
   2.2.3.9 ความฉลาดในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากับภาพใหญ่ : มหภาค (Existential 
Intelligence) จนเห็นความงดงามของสรรพสิ่งในโลก เชื่อมโยงการด ารงอยู่ของมนุษย์และตนเองกับสิ่งที่
ใหญ่กว่า เช่น จักรวาล พระเจ้า ความดีงาม สามารถรวบรวมสรุปรายละเอียด แล้วท าให้เกิดความเข้าใจถึง
สิ่งที่ใหญ่กว่า เห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ เห็นความงดงามของศิลปะ คุณธรรมบารมี และมีแนวโน้มที่
จะใส่ใจกับการค้นหาความหมายในชีวิต พยายามมองหาความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้สาขาย่อยๆเข้า
เป็นภาพใหญ่ สนใจและชื่นชมกับวรรณคดี เรื่องเล่า อัตประวัติของคนต่างวัฒนธรรม รู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับครอบครัวและเพ่ือนๆ รวมไปถึงชุมชน และขยายไปถึงชุมชนโลก ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางสังคมและการเมือง ใส่ใจกับสุขภา วะของตน ที่จริงอาจเชื่อมโยงไปถึง “ปัญญาญาณ” ในศาสนาพุทธ
และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของพหุปัญญาของมนุษย์ในแต่ละด้าน 
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 2.2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) 
   บรูเนอร์ (Bruner, 1956)   เป็นนักจิตวิทยาในยุคใหม่  ชาวอเมริกันคนแรกที่สืบ
สานความคิดของเพียเจต์ โดยเชื่อว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายใน
อินทรีย์ (Organism) เน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดี
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และชี้ให้เห็นว่าการศึกษาว่าเด็กเรียนรู้
อย่างไร ควรศึกษาตัวเด็กในชั้นเรียนไม่ควรใช้หนูและนกพิราบ ทฤษฎีของบรูเนอร์เน้นหลักการ 
กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) 
ล าดับขั้นความต่อเนื่อง (Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement) 
     บรูเนอร์มีความเชื่อว่า “ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือ
ปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งนี้โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิม ” ดังนั้น
จึงจัดโครงสร้างทางสติปัญญาได้ดังนี้  
   2.2.4.1 ขั้นที่1 Enactive representation (แรกเกิด – 2 ขวบ ) 
              ในวัยนี้ เด็กจะมีการพัฒนาการทางสติปัญญา โดยใช้การกระท าเป็นการเรียนรู้ 
หรือเรียกว่า Enactive mode เด็กจะใช้การสัมผัส เช่น จับต้องด้วยมือ ผลัก ดึง สิ่งที่ส าคัญเด็ก
จะต้องลงมือกระโดดด้วยตนเอง เช่น การเลียนแบบ หรือการลงมือกระท ากับ 
   2.2.4.2 ขั้นที่2 Iconic representation  
                   ในพัฒนาทางขั้นนี้ จะเป็นการใช้ความคิด เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆ ที่เกิดจากการมองเห็น การสัมผัส โดยการนึกมโนภาพ การสร้างจินตนาการ พัฒนาการนี้จะ
เพ่ิมขึ้นตามอายุของเด็ก ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสร้างจินตนาการได้มากขึ้น การเรียนรู้ในขั้นนี้เรียกว่า Iconic 
mode เด็กจะสามารถเรียนรู้โดยการใช้ภาพแทนการสัมผัสของจริง บรูเนอร์ได้เสนอแนะ ให้น า
โสตทัศนวัสดุมาใช้ในการสอน เช่น บัตรค า ภาพนิ่ง เพ่ือที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก 
   2.2.4.3 ขั้นที่3 Symbolic representation  
                   ในพัฒนาการทางขั้นนี้ บรูเนอร์ถือว่าเป็นการพัฒนาการขั้นสูงสุดของความรู้ความ
เข้าใจ เช่น การคิดเชิงเหตุผล หรือการแก้ปัญหา วิธีการเรียนรู้ขั้นนี้เรียกว่า Symbolic mode ซึ่ง
ผู้เรียนจะใช้ในการเรียนได้เมื่อมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม 
  โดยแนวคิดของบรูเนอร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา ขั้นพัฒนาการต่างๆ  ที่บรูเนอร์เสนอไว้
ได้น าไปสู่แนวความคิดในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ ระดับอนุบาลและระดับประถมต้น 
ระดับประถมปลาย ระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุบาลและระดับประถมต้น เป็นต้น 
  1) เด็กวัยอนุบาลจะอยู่ในระดับ  Iconic representation  ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ อยู่ใน
ลักษณะของการกระท าโดยผ่านประสบการณ์ที่ได้พบเห็นและการรับรู้ต่างๆ 
  2) เด็กประถมต้นยังอยู่ในวัยIconic representation  เด็กวัยนี้สามารถสร้างภาพในใจได้ 
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       3) ระดับประถมปลาย เด็กในระดับประถมปลายมีพัฒนาจาก Iconic representation  ไปสู่  
symbolic  representation  ซึ่งสิ่งทีบรูเนอร์เน้นที่คล้ายคลึงกับแนวความคิดของเปียเจต์ในหลักการทั่วไป 
       4) ระดับมัธยมศึกษา การใช้สัญลักษณ์  (  symbolic  representation  )  ของเด็กวัย
นี้เป็นไปอย่างกว้างขึ้น  ครูมีวิธีช่วยให้พัฒนาขึ้นไปอีกโดยการกระตุ้นให้ ใช้  discovery  approach  
โดยเน้นความเข้าใจ  concept  และสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ 
 
 2.2.5 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้  
  (ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553) ได้ก าหนดนิยามของความรู้ความเข้าใจไว้ว่า ความรู้ความ
เข้าใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลได้เก็บไว้ในสมอง โดย
สามารถน าออกมาใช้ได้ในการให้ข้อมูล อธิบายหรือความสามารถในการแปลความหมาย ซึงสามารถ
วัดความรู้ความเข้าใจได้จากการระลึก  
  (ภิรมนวล ภัคดีศรีศักดา, 2555) ได้ก าหนดนิยามของความรู้ความเข้าใจความรู้ความ
เข้าใจ หมายถึง ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆที่มนุษย์ได้รับและรวบรวมสะสมไว้ในสมองและ
สามารถระลึกได้เกีย่วกับเรื่องราวเหล่านั้นได้เม่ือได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสม 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2525) บัญญัติความหมายเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจว่าความรู้ คือ แจ้ง เข้าใจ ทราบความเข้าใจ คือ รู้เรื่อง รู้ความหมายความรู้และ
ความเข้าใจตามพจนานุกรมมีความหมายที่สลับกลับกัน ซึ่งความรู้น่าจะหมายถึงการที่สมองรับเอา
เรื่องราว ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาจดจ าเอาไว้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาโดยสามารถรวบรวมหรือแยกแยะ
เรื่องราวหรือข้อมูลนั้นได้อย่างถ่องแท้ชัดเจน ซึ่งเรียกว่าความเข้าใจ 
   เบนจามิน บลูมและคณะ (รัฐพล ประดับเวทย์, 2560) ได้ก าหนดนิยามของความรู้
ความเข้าใจ ไว้ว่า ความรู้คือความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่างๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้
และระลึกสิ่งนั้นได้ ส่วนความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญ และสามารถแสดงออกมา
ในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความเป็นต้น 
   ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจ จึงหมายถึง ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและประสบการณ์ที่
ได้รับที่ถูกสะสมไว้ในระบบความจ าของสมอง โดยสามารถน าออกมาใช้ในรูปแบบของการแสดง
พฤติกรรมที่สังเกตได้และไม่สามารถสังเกตได้เมื่ออยู่ในสภาวะการกระตุ้นที่เหมาะสม หากต้องการวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจจ าเป็นต้องมีการวัดผลประเมินผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจึงจะสรุปได้ว่า
บุคคลมีความรู้ความเข้าใจมากหรือน้อยได ้
  2.2.5.1 การวัดระดับความรู้ความเข้าใจ  
    เครื่องมือทีใช้ในการวัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัด
ความรู้ตามคุณลักษณะซึงแตกต่างกันออกไป เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ทีนิยมใช้วัดกันมากคือ แบบทดสอบ 
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แบบทดสอบถือว่าเป็นสิเร้า เมื่อน าไปเร้าผู้ถูกสอบ ให้แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรม
บางอย่าง เช่น การพูด การเขียน การท าท่าทาง ฯลฯ เพ่ือให้สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจ านวน
ปริมาณได้ เพื่อน าไปแทนอันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น (ชนาทิป อ่อนหวาน . 2553 . 42) 
เครื่องมือเป็นสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่น าไปใช้ทดสอบผู้เรียน ให้แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา โดยที่
เครื่องมือต้องมีคุณสมบัติที่ดี เช่น ต้องวัดในสิ่งที่ต้องการได้ตรงกับจุดมุ่งหมาย ให้ผลการวัดที่แน่นอนคง
เส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลง มีความชัดเจน เข้าใจได้ตรงกัน ผลการวัดเชื่อถือไม่ได้ เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลการคิดมีหลายประเภท ดังนั้น การเลือกเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการคิด
ขึ้นอยู่กับบริบทของครูและนักเรียนที่จะต้องค านึงถึงระยะเวลา สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ ระดับความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน และควรครอบคลุมตัวชี้วัดในหลักสูตร การวัดบางส่วนย่อมท าให้ผลการวัดนั้น
คลาดเคลื่อนไม่แน่นอน และไม่สามารถสรุปผลได้อย่างมั่นใจ และจ าเป็นต้องใช้วิธีการวัดหลายๆอย่าง
ประกอบกันและต้องวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาทั้ง 3 ประเภท คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย เลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพดี และต้องศึกษาคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละประเภทอย่าง
ละเอียดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพราะผลการวัดที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงกับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่
ต้องการวัด จะต้องขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการวัด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการวัด 
 

ชนิดของข้อมูล วิธีการ เครื่องมือ 
1.  ข้อมูลด้านความรู้ความสามารถ -  การสอบความรู้เชิงทฤษฎี 

-  การสอบความรู้เชิงปฏิบัติ 
แบบทดสอบ 

-  การประเมินทักษะและ พฤติกรรม
การท างาน 
-  การประเมินผลงาน 

แบบประเมิน 

2.  ข้อมูลด้านความคิดเห็น/ความรู้สึก     -  การสอบถาม 
-  การประเมินค่าความรู้สึก 
-  การสะท้อนความรู้สึกนึก 

แบบสอบถาม 
แบบวัดเจตคติ 
  

-  การศึกษาความคิดเห็น 
-  การศึกษาความคิดเห็น รายกลุ่ม 

แบบสัมภาษณ์ 
  

- การสังเกต แบบสังเกต 
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ชนิดของข้อมูล วิธีการ เครื่องมือ 

3.  ข้อมูลด้านพฤติกรรม - การสังเกต แบบสังเกต 

- การตรวจสอบประวัติ แบบตรวจสอบรายการ 

- การสอบถาม      แบบสอบถาม 

- การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
 
   2.2.5.2 ชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินความรู้ความเข้าใจ 
    1) การสังเกต (Observation) การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือค้นหาความจริงบางประการ โดยอาศัยประสาท สัมผัสของผู้สังเกตโดยตรงรูปแบบของการสังเกต 
     1.1) การสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรม หมายถึง การ
สังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วม หรือคลุกคลีในหมู่ผู้ถูกสังเกต และอาจร่มท ากิจกรรมด้วยกัน 
     1.2) การสังเกตโดยผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ หมายถึง การสังเกตที่ผู้ถูก
สังเกตอยู่ภายนอกวงของผู้ถูกสังเกต คือสังเกตในฐานะเป็นบุคคลภายนอก การสังเกตแบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
          1.2.1) การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้
ก าหนดหัวเรื่องเฉพาะเอาไว้ 
          1.2.2) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตก าหนด
เรื่องท่ีจะสังเกตเฉพาะเอาไว้ 
    2) การสัมภาษณ์  (Interview) คือ การสนทนาหรือการพูดโต้ตอบกันอย่างมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือค้นหาความรู้ ความจริง ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้ารูปแบบของการสัมภาษณ์ 
     2.1) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ไม่ใช่แบบ
สัมภาษณ์ คือ ไม่จ าเป็นต้องใช้ ค าถามท่ีเหมือนกันหมดกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคน 
     2.2) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว 
    3) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยม
ใช้กันมาก โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีการที่สะดวก และสามารถใช้
วัดได้อย่างกว้างขวางรูปแบบของแบบสอบถาม 
     3.1) แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้
ไม่ ได้ก าหนดค าตอบไว้  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระด้วยความคิดของตนเอง 
แบบสอบถามชนิดนี้ตอบยากและเสียเวลาในการตอบมาก เพราะผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง 
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     3.2) แบบสอบถามปลายปิด (Closed - ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้
ประกอบ ด้วย ข้อค าถามและตัวเลือก (ค าตอบ) ซึ่งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบ สามารถ
เลือกตอบ ได้ตามความต้องการ แบบสอบถามชนิดปลายปิด แบ่งเป็น 4 แบบ 
          3.2.1) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการสร้างรายการของข้อ
ค าถามท่ีเกี่ยวหรือสัมพันธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรม แต่ละรายการจะถูกประเมิน หรือชี้ให้ตอบใน
แง่ใดแง่หนึ่ง เช่น มี - ไม่มี จริง - ไม่จริง 
          3.2.2) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ ใช้ใน
ประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม ทักษะต่าง ๆ มีระดับความเข้มให้พิจารณาตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป เช่น เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
          3.2.3) แบบจัดอันดับ (Rank Order) มักจะให้ผู้ตอบจัดอันดับความส าคัญ
หรือคุณภาพ โดยให้ผู้ตอบเรียงล ากับตามความเข้มจากมากไปหาน้อย 
          3.2.4) แบบเติมค าสั้น ๆ ในช่องว่าง แบบสอบถามลักษณะนี้จะต้อง
ก าหนดขอบเขตจ าเพาะเจาะจงลงไป เช่น ปัจจุบันท่านอายุกีป่ี กีเ่ดือน 
    4) การจัดอันดับ (Rank Order) เป็นเครื่องมือมือวัดผลให้นักเรียน หรือผู้ได้รับ
แบบสอบถามเป็นผู้ตอบ โดยการจัดอันดับความส าคัญ หรือจัดอันดับคุณภาพ และใช้จัดอันดับของ
ข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแล้วจึงให้คะแนน ภายหลังเพ่ือการประเมิน 
    5) ก ารป ระ เมิ น ผลจ ากสภ าพ จริ ง  (Authentic Assessment) ห มายถึ ง 
กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนท า การประเมินผล
จากสภาพจริงจะเน้นให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา เป็นผู้ค้นพบและผู้ผลิตความรู้ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง รวมทั้งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
    6) การวัดผลภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) การวัดผลภาคปฏิบัติ 
เป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงาน ใน
สถานการณ์จริง หรือในสถานการณ์จ าลอง 
    7) การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) เป็ นแนวทางการ
ประเมินผลโดยการรวมข้อมูลที่ครูและผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยกระท าอย่างต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียน ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานส่วนหนึ่ง จะเป็นกิจกรรมที่
สอดแทรกอยู่ใสภาพการเรียนประจ าวัน โดยกิจกรรมที่สอดแทรกเหล่านี้จะวัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพชีวิตประจ าวัน 
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2.3 แนวความคิดและปัจจัยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนติิวิทยาศาสตร์สู่มัธยมศึกษา 
ปัจจุบันบทบาทของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่งส าหรับสังคมไทย การน าเอา

ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และปรับใช้กับกระบวนการยุติธรรมในการสืบเสาะแสวงหาความ
จริงและใช้ประกอบผลพิจารณาค าตัดสินของศาลเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคม ตลอดจนการน าความรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งถือได้ว่าองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
นั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เนื่องด้วยขอบเขตของงานนิติวิทยาศาสตร์นั้น
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆของมนุษย์ตั้งแต่ปฎิสนธิถึงเสียชีวิต วัยรุ่นเป็นวัยที่เป็นก าลังของสังคม หาก
น าเอาหลักการและองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาพัฒนาศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มของวัยรุ่น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะนอกจากจะเป็นการให้ความรู้ด้านทาง
กฎหมาแล้ว ขอบเขตของนิติวิทยาศาสตร์ยังเชื่อมโยงถึงกระบวนการด าเนินชีวิตแต่ละวัน ซึ่งหาจะเป็นการดีที่
จะส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่ยไทยได้มีการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในด้านนี้ ซึ่งทางผู้ศึกษาได้ค้นคว้าถึง
ปัจจัยที่วัยรุ่นควรมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านทางนิติวิทยาศาสตร์ พอจ าแนกได้ดังนี้ 

 
2.3.1 ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา 
(นฏกร ปั้นพุ่มโพธิการ, 2561) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านการบริหารสถานศึกษา 

ไว้ว่า เป็นการด าเนินงาน ตามหน้าที่ของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเกิดประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่สูงสุด 

(สุภัค ยมพุก และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2558)  ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านการ
บริหารสถานศึกษา ไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการต่างๆภายในสถานศึกษาที่
จะท าให้บุคลากรเกิดการรับรู้กระบวนการในการบริหารสถานศึกษา สร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 

(นัฐฐยา พิพัฒน์นราธร และนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ , 2561) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัย
ทางด้านการบริหารสถานศึกษา ไว้ว่าเป็น การบริหารจัดการในสถานศึกษามีงานหลักที่ต้องบริหารใน 
4 ด้านใหญ่ ดังผลการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
แสดงให้เห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนควรมีการบริหารจัดการใน 4 ด้าน นี้ให้มีปรพสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ดังนั้น ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา จึงหมายถึง วิธีการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยบริหารกลุ่มงาน 4 
ส่วน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคคลและทั่วไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กร ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา บริบทของสถานศึกษาการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ การบริหารจัดการโครงสร้าง สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน์และพัฒนาตามพันธะกิจของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใน
เต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล 

 
2.3.2  ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
(วราภรณ์ ศรีวิโรจน์, 2559) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนการสอน ไว้ว่า เป็นการ

จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Classroom Management) ที่เป็นบทบาท
ส าคัญของครูทุกคน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผู้เรียน 
น ามาวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหาหรือเลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล แล้วด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

(สราวุธ ชัชยานุกร, 2559) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนการสอน ไว้ว่า การเรียน
การเป็นการจัดเตรียม เงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
อย่างตั้งใจเพ่ือท าให้ ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ต้องการ และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนโดยสื่อหรือวิธีการที่แปลกใหม่ 

(ส านักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2561) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนการสอน ไว้ว่า การ
สอนมีความหมายหลายอย่างหมายถึง การถ่ายทอดความรู้ การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ การจัด
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพ่ีอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การ
สร้างหรือจัดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545, 2545) ได้ให้ความหมาย
ของ การจัดการเรียนการสอนไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการวิธีสอนของครูผู้สอนที่สอน
ผ่านสื่อ ต ารา หนังสือ หรือการสอนแทรกเนื้อหาสาระ เป็นการให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียน ตาม
แผนจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา ควรจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาหรือประสบการณ์นั้นๆ 
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2.3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 
(นริส สุวรรณ, 2558) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน  ไว้ว่า เป็น

กระบวนการสร้างมโนภาพผ่านการเรียนรู้จากสัมผัสทั้ง 5 ที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้เรียนมีฐานความรู้และ
พัฒนาเป็นความรู้ต่อยอดในอนาคต 

(กาญจนา พูลสวัสดิ์, 2560) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ไว้ว่า 
เป็นความช านาญที่เกิดจากการฝึกฝน หรือพบเห็นมาก่อน ผ่านระบบประสาททั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
และกาย ของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวบุคคล 
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการพบเห็นและฝึกฝนมามากหรือน้อย 

(อนุชา ศิลป์อาสา, 2560) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ไว้ว่า เป็นความ
จัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน 
ประสบการณ์ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ที่เรา
ได้ปะทะหรือสัมผัสด้วยตัวเองได้พบเอง กระท าเอง ได้ยินได้ฟังเอง 2) ประสบการณ์รอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า "ประสบการณ์ทางอ้อม" เป็นประสบการณ์ท่ีได้รับการถ่ายทอดหรือรับรู้มาอีกทอดหนึ่ง  

(อรรถพล วรวุฒิ, 2558) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ไว้ว่าเป็น
สิ่งที่ให้เกิดความรู้ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือสืบค้น รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเรียนรู้อย่างที่สุด 

(ดุษฏี วานิจกุล, 2559) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ไว้ว่า เป็น
ความรู้ที่เกิดจากการที่เราได้กระท าหรือได้พบเห็นบางสิ่งบางอย่างมาในชีวิต เช่น เคยประสบกับทุกข์
ภัย เคยเห็นจรวดและยานอวกาศ และช่วยในหารก่อเกิดองค์ความรู้และสามารถพัฒนานาถึงขั้น
วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้นั้นได้ด้วย 

ดังนั้น ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน จึงหมายถึง ความช านาญที่เกิดจากการฝึกฝน การศึกษา
เล่าเรียน การค้นคว้า ตลอดการพบเห็นบางสิ่งบางอย่างมาในชีวิต ผ่านระบบประสาททั้ง 5 ของผู้เรียนเสมือน
เป็นคลังความรู้ และสามารถพัฒนาเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2.3.4 ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว 
(วรวรรณ ดวงแข และ งามลมัย ผิวเหลือง, 2559) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านทางสังคม

และครอบครัว ไว้ว่า เป็นการสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคลได้รับความรัก ความเอาใจใส่ การยกย่อง 
หรือการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากบุคคลในกลุ่ม หรือสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น พ่อ
แม่ ญาติพ่ีน้อง ครูอาจารย์ และกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น ซึ่งผลของการได้รับการ สนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้
บุคคลได้ประเมินตนเองและ ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
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(กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ไว้ว่า 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของมนุษย์โดยที่ พฤติกรรม ของคนคนหนึ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เกิดการถ่ายทอด การเรียนรู้ออกกฎเกณฑ์ ทางสังคม เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการอยู่
ร่วมกัน กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และ สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม จึงมีส่วนส าคัญใน 
การก าหนดลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตาม สภาพของสังคมและสามารถส่งเสริมให้มนุษณ์
เกิดการเรียนรู้ ทักษะต่างๆเพ่ิมขึ้น 

(ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา อังศินันท์ อินทรก าแหง และคณะ, 2556) ได้ให้ความหมายของ 
ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ไว้ว่า เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐานได้แก่แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแนวคิดการรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ศึกษา 

(ตวงรัก จิรวัฒนรังสี, 2558) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ไว้ว่า 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของมนุษย์โดยที่ พฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนๆ หรือสถาบันในสังคม เกิดการถ่ายทอด การเรียนรู้ออกกฎเกณฑ์ทางสังคม เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน
ในการอยู่ร่วมกัน กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม จึงมีส่วน
ส าคัญในการก าหนดลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามสภาพของสังคม โดยในบริบทของงานวิจัย
นี้จะพูดถึงปัจจัยด้านสถาบันครอบครัว สถาบันสื่อสารมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ การอบรมบ่มเพาะ
จากสถาบันต่างๆที่ส่งผลต่อผู้ชม สามารถน าไปสู่ความรู้และทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์ตัวอย่าง 

(เพียรรัตน์พิมล, 2543) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ไว้ว่า 
เป็นปัจจัยที่ ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ บรรยาการการเรียนการสอน 
สัมพ นธภาพระหว่านักศึกษากับอาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน โดยส่งผลต่อ
การความสัมพันืเชิงบวกของการเรียนรู้ 

ดังนั้น ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว จึงหมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในรูปของเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ครูอาจารย์ 
เพ่ือสามารถส่งเสริมให้มนุษณ์เกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆในทิศทางที่ดีข้ึน 

 
2.3.5 ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี  
(ฉัตรณรงค์ ศิริวัช 2558) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี  ไว้ว่าเป็นการ

น าเอา สื่อ ข่าวสาร และเทคโนโลยี แนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ 
ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนรู้ 
เพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท าศึกษาหาความรู้ให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ให้มีมากยิ่งขึ้น 
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(กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน , 2559) ได้ให้
ความหมายของ ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี  ไว้ว่า เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ด าเนินการ
โดยวิธีระบบมาจัดการเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือ บุคลากร รวมทั้งเทคนิควิธีการ และแนวคิดต่าง ๆเพ่ือ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาในระบบการเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี   ไว้ว่าเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารและ
แบ่งปันเนื้อหาในรูปของข้อมูล ภาพ และวิดีโอ ทั้งนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กันได้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในการเรียน 

(ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น, 2560) ได้ให้ความหมายของ ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี  
ไว้ว่า สื่อและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชนและส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม
จริงๆ เราไม่สามารถป้องกันสื่อที่สร้างผลกระทบด้านลบกับชีวิตเยาวชนได้ ขณะเดียวกันสื่อก็เป็นเครื่องมือ
ในการเปิดโลกทัศน์ เข้าถึงข้อมูลและให้การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ได้ อิทธิพลของสื่อจึงมีผลกับชีวิตใน
ระดับเซลล์สมอง ในระดับจิตวิญญาณ แต่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมานั้น เยาวชนสวนใหญ่เป็นผู้ใช้ผู้เสพสื่อ สื่อ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน และเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสื่อ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับเยาวชน
แน่นแฟ้นอย่างนี้แล้ว พลังของสื่อย่อมมีอ านาจเหนือกว่าพลังของเยาวชน นอกจากนี้สื่อและเทคโนโลยียัง
ส่งเสริมพลังในทางบวกและทางลบให้กับเยสวชน เช่นการเรียนรู้ผ่านสื่อ การมีพฤติกรรมต่างๆผ่านสื่อ การ
ลอกเลียบแบบผ่านศึก ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าเอาสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ทางทางคุณประโยชน์ 
โดยส่วนมากจะน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

ดังนั้น ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี จึงหมายถึง เครื่องมือในการปฏิบัติการการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน เช่น ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี  อาจจะอยู่ในรูปเอกสาร สิ่งพิมพ์ ดิจิทัล หรือวิธีการใหม่ๆ ที่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกเกิดการเรียนรู้ที่สูงสุด 
 
2.4 ข้อมูลประชากรที่ใช้ศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 เขตดุสิต เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพ้ืนที่ประกอบไปด้วยแหล่งการค้า 
แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้
ยังเป็นสถานที่ที่ตั้งรัฐสภา กระทรวงต่าง ๆ และพระราชวัง จึงท าให้เขตนี้มีลักษณะราวกับว่าเป็นเขตการ
ปกครองส่วนกลางของประเทศไทย อนึ่ง ที่ท าการส านักงานส่วนภูมิภาคและส านักงานประจ าประเทศไทย 
ขององค์การสหประชาชาติ และขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ก็อยู่ในพ้ืนที่เขตนี้ 
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 2.4.1 ที่ตั้งและอาณาเขตของเขตดุสิตตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร 
มีอาณาบริเวณติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางซื่อ มีคลองบางซื่อเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพญาไทและเขตราชเทวี มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระนคร มีคลองมหานาคและ
คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางพลัด มีแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
 2.4.2 การแบ่งเขตการปกครองของส านักงานเขตดุสิตแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 
5 แขวง ได้แก่ แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนน
นครไชยศรี ซ่ึงแต่ละแขวงนัน้สามารถจ าแนกรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงการจ าแนกรายละเอียดข้อมูลของเขตดุสิต (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561; 
ส านักบริหารการทะเบียน, 2562) 
 

ชื่อแขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวนประชากร จ านวนบ้าน ความหนาแน่น 

ดุสิต 2.233 12,583 2,533 5,635.02 
วชิรพยาบาล 1.074 10,808 3,062 10,063.31 
สวนจิตรลดา 1.737 8,821 2,471 5,078.29 
สี่แยกมหานาค  0.339 7,422 2,434 21,893.81 
ถนนนครไชยศรี 5.282 55,220 20,794 10,454.37 

รวมทั้งหมด 10.665 94,854 31,294 8,893.95 

  
 2.4.3 การการจ าแนกประชากรพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.233 
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์ราชการและสถานศึกษา มีประชากรทั้งหมด 12,616 
คน  จ านวนบ้าน 2,533 หลัง มีกลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยในที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี จ านวนประมาณ 2000 
คน ซึ่งเป็นแขวงที่มีกลุ่มวัยรุ่นอาศัยอยู่มาก เนื่องจากมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยงอยู่หลายแห่ง อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน ผนวกกับการที่กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นกลุ่มประชากรที่ขนาดกลาง จึง
เหมาะส าหรับที่จะเก็บข้อมูลแก่การศึกษาดังตารางขอมูลต่อไปนี้ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
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ตารางที่ 3 แสดงการจ าแนกรายละเอียดข้อมูลประชากรเขตดุสิต (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) 
 

ชื่อแขวง ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) 

ดุสิต 7,349 5,267 12,616 
วชิรพยาบาล 4,724 6,133 10,857 
สวนจิตรลดา 4,254 4,590 8,844 
สี่แยกมหานาค 3,655 3,796 7,424 
ถนนนครไชยศรี 31,696 23,667 55,363 
ท้องถิ่นเขตดุสิต 51,678 43,426 95,104 

รวมทั้งหมด 103,356 86,852 190,208 
 
ตารางที่ 4 แสดงการจ าแนกรายละเอียดข้อมูลประชากรเขตดุสิต แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มี
สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ป ี 207 226 433 1 ปี 282 234 516 

2 ปี 276 238 514 3 ปี 292 275 567 
4 ปี 283 300 583 5 ปี 333 323 656 
6 ปี 377 307 684 7 ปี 343 291 634 
8 ปี 316 275 591 9 ปี 342 304 646 
10 ปี 350 352 702 11 ปี 333 323 656 
12 ปี 351 310 661 13 ปี 387 333 720 
14 ปี 363 395 758 15 ปี 394 385 779 
16 ปี 417 396 813 17 ปี 446 403 849 
18 ปี 445 508 953 19 ปี 427 607 1,034 
20 ปี 474 616 1,090 21 ปี 3,102 697 3,799 
22 ปี 2,762 622 3,384 23 ปี 1,003 548 1,551 
24 ปี 853 494 1,347 25 ปี 708 533 1,241 
26 ปี 661 532 1,193 27 ปี 629 459 1,088 
28 ปี 587 498 1,085 29 ปี 568 486 1,054 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

30 ปี 538 445 983 31 ปี 512 437 949 
32 ปี 549 487 1,036 33 ปี 597 479 1,076 
34 ปี 608 478 1,086 35 ปี 584 494 1,078 
36 ปี 584 518 1,102 37 ปี 625 507 1,132 
38 ปี 581 537 1,118 39 ปี 591 504 1,095 
40 ปี 569 509 1,078 41 ปี 584 524 1,108 
42 ปี 569 566 1,135 43 ปี 538 542 1,080 
44 ปี 644 539 1,183 45 ปี 553 548 1,101 
46 ปี 530 576 1,106 47 ปี 534 551 1,085 
48 ปี 574 537 1,111 49 ปี 557 595 1,152 
50 ปี 631 581 1,212 51 ปี 610 645 1,255 
52 ปี 597 657 1,254 53 ปี 614 672 1,286 
54 ปี 733 716 1,449 55 ปี 666 711 1,377 
56 ปี 670 717 1,387 57 ปี 723 695 1,418 
58 ปี 735 769 1,504 59 ปี 701 666 1,367 
60 ปี 626 631 1,257 61 ปี 530 544 1,074 
62 ปี 532 616 1,148 63 ปี 479 618 1,097 
64 ปี 466 611 1,077 65 ปี 454 507 961 
66 ปี 472 569 1,041 67 ปี 413 482 895 
68 ปี 396 509 905 69 ปี 323 455 778 
70 ปี 353 442 795 71 ปี 317 394 711 
72 ปี 268 349 617 73 ปี 261 370 631 
74 ปี 254 321 575 75 ปี 249 327 576 
76 ปี 213 339 552 77 ปี 238 314 552 
78 ปี 226 269 495 79 ปี 222 250 472 
80 ปี 234 296 530 81 ปี 262 243 505 
82 ปี 211 266 477 83 ปี 168 253 421 
84 ปี 203 212 415 85 ปี 156 201 357 
86 ปี 162 202 364 87 ปี 134 185 319 
88 ปี 116 150 266 89 ปี 89 114 203 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

90 ปี 89 106 195 91 ปี 70 93 163 
92 ปี 84 81 165 93 ปี 57 61 118 
94 ปี 55 64 119 95 ปี 48 69 117 
96 ปี 45 50 95 97 ปี 47 42 89 
98 ปี 41 36 77 99 ปี 33 23 56 
100 ปี 22 29 51 มากกว่า 100 ปี 74 66 140 

 
2.5 งานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 (เถาธรรมพิทักษ์, 2551) วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 1) เพ่ือสร้างกิจกรรมทางนิติ
วิทยาศาสตร์ 2) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรม 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนประเภทสหศึกษาแห่ง
หนึ่งสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ที่ได้จาก
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling). จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใครสังหารสโรชินี แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างท ากิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักประกอบด้วย 8 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการจัดกลุ่ม 2) ขั้นเชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา 
3) สร้างสมมุติฐาน 4) ขั้นเตรียมการศึกษาค้นคว้า 5) ขั้นการศึกษาค้นคว้า 6)ขั้น การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและน าไปตรวจสอบสมมุติฐาน 7) ขั้นการสะท้อนผลการเรียนรู้และ 8) ขั้นสรุปชุด
กิจกรรมใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 6 สัปดาห์แล้วเก็บข้อมูลด้วยการวัดผลคะแนนจากการ
ท ากิจกรรมของนักเรียนพฤติกรรมของนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักตลอดจน
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจากการท ากิจกรรมเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 78.59 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับ
ดีมากและกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าได้ช่วย
ให้นักเรียนได้เกิดทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการท างานของกลุ่มอยู่ในระดับที่มาก
และมากที่สุดรวมคิดเป็นร้อยละ 92.38 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ากิจกรรมนี้ได้ใช้ความคิ ดในด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นหมู่คณะและเป็นรายบุคคลนักเรียนได้ท า
กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ 
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 สรุปผลการวิจัยได้ว่ากิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าได้ช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และบริกรรมการท างานกลุ่ม 
 
 (สุเจตนา โสตถิพันธุ์, 2557) งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 
1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรคของการบริหารสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
(สฝจ.สพฐ.ตร.) 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร สถาบันฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์ ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือเป็นนักวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษา 2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ 4) ผู้ใช้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่มหรือ Focus Group น ามาสร้างเป็น
รูปแบบ แล้วน ารูปแบบที่ได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม ได้มาจากการศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวความคิดศึกษาจากทฤษฎีบริหาร POSCORB (Gulick และ 
Urwick) แนวคิดบริหารจัดการ (Bartol & Martin) และแนวคิดที่เป็นหลักสากล (Henri Fayol) ซึ่งได้เลือกตัว
แปรต้นที่ได้จากสภาพปัญหาจากการศึกษาเอกสาร 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การ
อ านวยการการควบคุม และการรายงาน 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ ปัญหา อุปสรรค ของการบริหารสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจคือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกาบริหารการศึกษา จึงท าให้ขาดการวางนโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขาดแคลนงบประมาณ มีกฎระเบียบทางราชการที่เข้มงวดมากเกินไปท าให้ไม่สามารถบริหาร
งบประมาณแบบยืดหยุ่นได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงได้ ไม่
มีอาคาร สถานที่ฝึกอบรมการบริหารจัดการต้องด าเนินการภายใต้ความขาดแคลน รูปแบบการบริหารสถาบัน
ฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ ต้องสามารถผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยสถาบันฝึกอบรมนิติ
วิทยาศาสตร์ต้องเป็นรูปแบบองค์การมหาชนเพ่ือให้มีความเป็นอิสระและสามารถให้บริการกับประชาชนในกรณีที่
ต้องการฟ้องร้องหรือให้มีการตรวจพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับคดี เช่น การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ 
แม่ ลูก การตรวจพิสูจน์เพ่ือฟ้องร้องมรดก การตรวจอุบัติเหตุรถยนต์ในที่ส่วนบุคคล ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกรณี
ที่ประชาชนสามารถเข้าร้องขอรับการบริการจากสถาบันฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในชั้น
ศาล สถาบันฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์จะต้องสังกัดภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยแปรรูปสถาบันฝึกอบรม
และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต ารวจเป็นองค์การมหาชน โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมนิติ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอิสระในการบริหารงบประมาณที่ได้จากรัฐและสามารถหารายได้จากการเก็บค่าให้บริการงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป ตาม พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
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 (ธิติ มหาเจริญ และคณะ, 2559) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
วิจัยนี้คือ คณาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์จ านวน 10 คน และนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 คน โดยมีพ้ืนที่ในการศึกษา คือสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือใน
การวิจัยผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาจารย์บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ขาดแคลนงบประมาณและเงินทุนส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และขาดการร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาพบว่ามี
ความแตกต่างกันทั้งการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดวางแผนจัดการเรียนการสอนและมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างเต็มที่มากกว่าประเทศไทย แนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีดังนี้ 1) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวาง
ขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตร 3) ควรพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และท ารายงานผลการทดลองอย่างถูกต้อง 4) ควรจัดการประชุมหรือ
สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนิติวิทยาศาสตร์
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย และ 5) ควรสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือนน าไปสู่การสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพต่อไป 
 
 (รัตนา เฉลียวลาภ , 2557) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสินไหมความคิดเห็นในการน าความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณาสินไหมสามารถน าไปปฏิบัติงานและศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดต่อ
ประสานงานของผู้พิจารณาสินไหมกับเจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
สินไหม 110 คนจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆโดยท าแบบสอบถาม 100 คนเพ่ือศึกษาระดับความรู้ด้านนิติ
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วิทยาศาสตร์และแบบสัมภาษณ์ 10 คนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นในการน าความรู้ด้านนิติ วิทยาศาสตร์ที่
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสินไหมสามารถน าไปปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive statistic) บรรยายข้อมูลในรูปแบบร้อยละ (ฟPercentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean)วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับคะแนนระดับความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สินไหมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางปัจจัยส่วนบุคคลคือเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ในการท างานและส่วนงานที่
รับผิดชอบในการพิจารณาสินไหมไม่มีผลต่อระดับความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สินไหมแต่การ
อบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สินไหมมีผลต่อระดับความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ผู้พิจารณา
สินไหมสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้คือการเปลี่ยนแปลงหลังการตายกีฏวิทยาการพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลการชนะสูตรพลิกศพการตรวจสถานที่เกิดเหตุการณ์พิสูจน์ลายมือการปลอมแปลงเอกสาร 
 
 (KRAUS et al, 2011) งานวิจัยนี้นี้มีวัตถประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักที่แตกต่างจากการ
ประเมินทางนิติเวชของเด็กและวัยรุ่นจากการประเมินทางคลินิก มีประเด็นทางจริยธรรมที่ไม่เหมือน
ใครในการประเมินทางนิติเวชเพราะหน้าที่ของผู้ประเมินทางนิติเวชนั้นมีต่อบุคคลศาลหรือหน่วยงาน
ที่ร้องขอการประเมินแทนที่จะเป็นผู้ป่วย ผู้ประเมินทางนิติเวชจะอธิบายค าถามทางกฎหมายให้
ชัดเจน ได้รับค าตอบและจัดโครงสร้างการประเมินเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น การตรวจสอบทางนิติเวช
อาจรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลหลักประกันการสัมภาษณ์และการประเมินอ่ืน ๆ ของเด็กหรือวัยรุ่น
และการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ หลักการในพารามิเตอร์นี้แนะน าวิธีการทั่วไปในการ
ประเมินทางนิติเวชของเด็กและวัยรุ่นและมีความเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมายการดูแลเด็กการ
กระท าผิดต่อเด็กการบาดเจ็บส่วนบุคคลและการประเมินตามค าสั่งศาล เด็กวัยรุ่น จิตเวชศาสตร์ , 
2011; 50 (12): 1299–1312 ค าส าคัญ: พารามิเตอร์การปฏิบัติจิตเวชเด็กและวัยรุ่นการดูแลการ
ละเมิดและการทอดทิ้งความยุติธรรมของเด็กและเยาวชน  
 
 (Kubecka, 2013) การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางนิติวิทยาศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
และความส าคัญของนิติวิทยาศาสตร์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษา
สามระดับปริญญาโทในระดับปริญญาโท เน้นความส าคัญของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานวิศวกรรม
โยธาและการใช้งานจริง ความส าคัญของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้ในการศึกษาขึ้นอยู่กับ
แพลตฟอร์มของความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางนิติเวช มีการบันทึกปัญหาไว้ในกรณีศึกษา 
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2.6 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ในการศึกษาทางผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตัวแปรด้านปัจจัยการเรียนรู้  
 - ปัจจัยด้านบริหารจัดการของ
สถานศึกษา  
 - ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  
 - ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน  
 - ปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัว  
 - ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
   
 

1. ตัวแปรด้านปัจจัยภูมิหลัง  
 - เพศ  
 - อายุ  
 - ระดับการศึกษา 
      - ความถี่การพบเจออาชากรรมในชีวิต  
 - วิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 

การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

เชิงปริมาณ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดมีวิธีการ
ด าเนินการและข้ันตอนในการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษาถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จึงก าหนดประชากรเป็นกลุ่มนักเรียน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่  
12 – 18 ปี อาศัยและศึกษาอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 373 คน จากประชาการทั้งหมด 
5,537 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561)  ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่(Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และมีการคัดเลือกประชากรแบบชั้นภูมิ สุ่มกระจายตามแขวงต่างๆ แขวงละ 
150 คน รวม 4 แขวง 600 คน ซึ่งประกอบด้วย แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา 
และแขวงสี่แยกมหานาค  โดยผู้วิจัยใช้สถานศึกษาที่มีประชากรจ านวนมากครอบคลุมครบกับจ านวน
วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิตทั้งหมด และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและด้านสถานที่เกิดเหตุ ในการ
ตอบแบบสอบถามจ านวน 10  คน จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
 การก าหนดขนาดประชากรในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสามารถค านวนเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 

                      จากสูตรการค านวณ     𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

    
     เมื่อ  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N คือ ประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 12- 18 ปี ในเขตดุสิต 
      e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนระดับความเชื่อม่ัน 

    การค านวณ             𝑛 =
5,537

1+(5,537)(0.05)2
 

      
       n = 373.05 หรือประมาณ 373 คน 
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 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างประชากรเชิงปริมาณที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน  373 คน ( ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป 600 ฉบับ เพราะเนื่องจากเปอร์เซนต์ที่ได้รับแบบสอบถาม
กรณีแบบตอบกลับมีเปอร์เซนต์ที่ต่ ากว่าการทอดแบบสอบถาม ซึ่งได้รับตอบกลับ 520 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 86.67 ของการตอบกลับ โดยผู้วิจัยท าการคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับออก 
และท าการสุ่มเลือกแบบไม่เจาะจงอีก 19 ฉบับ ให้เหลือ 500 ฉบับ เพ่ือทางผู้วิจัยได้ใช้ค่าตัวเลข
สะดวกต่อการค านวณและการวิเคราะห)์ 
  เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้ วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น
(probability sampling) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างประชากรแบบ
ชั้นภูมิ สุ่มกระจายตามแขวงต่างๆ แขวงละ 150 คน รวม 4 แขวง 600 คน ซึ่งประกอบด้วย แขวง
ดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา และแขวงสี่แยกมหานาค   โดยผู้วิจัยใช้สถานศึกษาที่มี
ประชากรจ านวนมากครอบคลุมครบกับจ านวนวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิตทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงการสุ่มตัวอย่างอย่างประชากรแบบชั้นภูมิ สุ่มกระจายตามแขวงต่างๆ 
   

แขวงในเขตดุสิต 
การคัดเลือกครั้ง

ที่ 1 
การคัดเลือกครั้งท่ี 2 

หมายเหตุ 
ชื่อโรงเรียนตามแขวง จ านวน 

ดุสิต 150 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจม
บพิตร 

75 

มอบหมายให้
อาจารย์ด้านวิจัย
แต่ละโรงรียนเป็น

ผู้รวบรวม 

โรงเรียนราชวินิตมัธยม 75 

วชิรพยาบาล 150 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 25 
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 25 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 50 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

50 

สวนจิตรลดา 150 
โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลัย 75 

โรงเรียนจิตรลดา 75 

สี่แยกมหานาค 150 
โรงเรียนราชินีบน 75 

โรงเรียนการศึกษาตาม
อัธยาศัย สีแยกมหานาค 

75 
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทางผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เป็นล าดับขั้นต่างๆดังนี้ 
 3.2.1 รวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ผู้รู้ บทความวิจัย ตลอดจนงานวิจัย
ที่ได้ท ามาก่อนนี้ ตลอดจนการศึกษาจากต ารา เอกสาร หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเอกสารงาน
ราชการ งานเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงายวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อทราบข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต (สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ, 2546) 
 3.2.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในส่วนหัวข้อที่จะศึกษา ถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ ตลอดจนเริ่ม
วางแผนขั้นตอนการศึกษา เพ่ือให้งานวิจัยออกมามีผลที่สมบูรณ์ที่สุด 
 3.2.3 ศึกษาภาคสนาม ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านจาก
การตรวจของผู้เชี่ยวชาญ มาแล้วในการทดสอบหาข้อมูลความเป็นไปได้และน ามาวิเคราะห์ก่อนจะลง
มือท าการวิจัยจริง หลังจากนั้นจึงท าการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตั้งไว้ จ านวน 500 คน แล้วน าผลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 3.2.4 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาในแง่มุมต่างๆ
ให้ครอบคลุม เป็นเก็บข้อมูลมาเสริมเพ่ือให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
  แบบสอบ ถามเก่ียวกับ แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 500 
คน  ซึ่งแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบนั้นได้ก าหนดข้อมูลการเก็บรวบรวมเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นแบบฟอร์มก าหนดค าตอบ (Closed Form)  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ความถี่การพบเจออุบัติเหตุหรือเหตุอาชากรรมในชีวิต และวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือทราบความรู้หรือ
ข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 ข้อ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1)
ปัจจัยด้านบริหารจัดการของสถานศึกษา 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ของผู้เรียน 4) ปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัว และ5) ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
ในซึ่งเป็นข้อค าถามให้เลือกตอบและแบบมาตราวัดแบบการประเมินค่า (RatingScale) โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ตามวิธีของ ลิเคริท (Likert’s Scale) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ตามความคิดเห็น 
โดยระดับคะแนนและการตีความหมายดังนี้ 
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   5 = มีความคิดเห็นในอยู่ระดับมากท่ีสุด    
   4 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    
   3 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง    
   2 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย    
   1 = มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การใช้คะแนนค่าเฉลี่ยโดยค านวณจากความกว้างของอันตรภาคชั้น 
โดยใช้สูตร ดังนี้ 
  ส าหรับการแปลความหมายระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมนั้น ใช้ค่าเฉลี่ย
ของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคดิเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
  ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเป็นลักษณะค าถามปลายเปิดเพ่ือ
สามารถระบุข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และต่อยอดสู่วัยรุ่นไทยต่อไป 
 
 3.3.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured Interview) เกี่ยวกับ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ประกอบและเสริมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ท าให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์ขึ้น โดยน าไปใช้ส าหรับสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพ จ านวน 3 กลุ่ม ตัวอย่างได้ ดังนี้ 
  3.3.1 ครูผู้สอนตามสถานศึกษาต่างๆ จ านวน 3 คน 
  3.3.2 ผู้บริหารตามสถานศึกษาต่างๆ จ านวน 5 คน 
  3.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือด้านการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ จ านวน 2 คน 
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 ส าหรับประเด็นส าคัญที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตลอดจน
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
3.4 การสร้างเครื่องมือ  
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม และได้ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความเที่ยงในข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่ได้สร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพมีทั้งหมด 2 ชนิด ประกอบด้วยดังนี้ 
 3.4.1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยได้มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  3.4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ บทวรรณกรรมต่างๆ ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ต ารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนหาข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลจากสื่อนอก
ประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  3.4.1.2 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามในการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การรวบรวมวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะมาแล้ว 
  3.4.1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ที่ผ่านค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบว่าครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าว โดยใช้ดัชนี้ความสอดคล้อง ( IOC) ซึ่ง
ผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบได้แก่ ผู้ เชียวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนนักเรียนใน
สถานศึกษา โดยสูตรที่ใช้ค านวณค่าดัชนี้ความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้ 

  สูตรที่ใช้ค านวณ   𝐼𝑂𝐶 =
ΣR

𝑁
 

 
  เมื่อ  IOC คือ ค่าดัชนี้ความสอดคล้องของเนื้อหา 

     ΣR คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 
     N   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญให้ค่า  IOC จ านวน 3 คนในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ใน
การตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
                 ให้คะแนน +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยามเนื้อหา/ตัวชี้วัด 
                 ให้คะแนน   0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยามเนื้อหา/ตัวชี้วัด 
                 ให้คะแนน  -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามนิยามเนื้อหา/ตัวชี้วัด                                      
 แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า  IOC ตามสูตร ท าให้ได้เกณฑ์ตัดสินดังนี้            
     ข้อค าถามท่ีมีค่า  IOC ตั้งแต่  0.50-1.00  มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
     ข้อค าถามท่ีมีค่า  IOC ต่ ากว่า  0.50   ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตรวจค่าความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหาตลอดความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม หลังจากนั้นท าการปรับปรุงให้สมบูรณ์และเหมาะสมขึ้น   
  3.4.1.4 ก่อนที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจริงนั้น ผู้ศึกษาวิจัยได้
น าแบบสอบถามไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา จ านวน 30 ชุด 
เพ่ือหาความเที่ยงของเครื่องมือ และความหน้าเชื่อถือ และจะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นที่
ยอมรับของข้อค าถามที่มีคุณภาพและมีความเชื่อมั่นเพียงพอ เพ่ือดูความสอดคล้องของข้อค าถามใน
เครื่องมือ ประกอบกับการน าผลการวิเคราะห์าตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือ พร้อมทั้งมีการ
ดัดแปลงแก้ไขข้อความให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการวิจัย อาจจะมีการตัดและเพ่ิมข้อค าถาม
บางข้อ แต่ไม่กระทบต่อเนื้อหาส าคัญแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น
และเป็นที่แน่ใจแล้วว่า ข้อค าถามในเครื่องมือครอบคลุม มีความเที่ยงและถูกต้อง จึงน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะท าการศึกษาได้  
 3.4.2 แบบสัมภาษณ์ทางผู้ศึกษาวิจัยได้ ใช้แบบสัมภาษณ์ที่เป็นลักษณะของการสัมภาษณ์
ปลายเปิด แต่ข้อค าถามดังกล่าว จะมีรายละเอียดเจาะลึกถึงประเด็นการพัฒนาความรู้ของนักเรียน 
เช่น ปัญหาที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ข้อเสนอแนะที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และมีการสัมภาษณ์ประวัติส่วนตัว ภูมิหลัง เช่น 
อายุ และการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน ามาอธิบายโดยภาพร่วมและเสริมผลการวิจัย
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนหลังจากการใช้สัมภาษณ์ โดยมีวิธีการสร้างสัมภาษณ์ดังนี้ 
  3.4.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ บทวรรณกรรมต่างๆ ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ต ารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนหาข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลจากสื่อนอก
ประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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  3.4.2.2 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามในการสร้างสัมภาษณ์ฉบับร่าง ให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การรวบรวมวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะมาแล้ว 
  3.4.2.3 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่แน่ใจแล้วว่า ข้อค าถามในเครื่องมือครอบคลุม 
มีความเท่ียงและประเด็นสัมภาษณ์ชัดเจนถูกต้อง จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาได้  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.5.1 ผู้ศึกษาวิจัยน าหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปขอความร่วมมือ
กับกลุ่มนักเรียนที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตดุสิตผ่านทางผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง จ านวน 
10 สถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพิตร โรงเรียนราชวนิิตมัธยม โรงเรียนวัดราชาธวิาส 
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย สี่ แยกมหานาค 
ตลอดจนขอความร่วมมือกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้ศึกษาแต่ท างานในเขตของดุสิต โดยผู้วิจัยจะน าแบบสอบถาม
มอบให้กับอาจารย์ที่ดูแลงานวิจัยในแต่ละสถานศึกษาเพ่ือจากเป็นกฏระเบียบที่ทางสถานศึกษาก าหนดขึ้น 
พร้อมทั้งประสานรายละเอียดการตอบแบบสอบถามแก่อาจารย์ที่รับผิดชอบ ประกอบกับการก าหนด
ช่วงเวลาที่จะรับแบบสอบถาม เพ่ือให้อาจารย์ที่รับผิดชอบได้ไปอธิบายให้กับกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาได้
ชัดเจน แล้วนัดหมายขอรับแบบสอบถามคืน จากนั้นน าผลที่ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.5.2 ส าหรับแบบสัมภาษณ์ เป็นการสุ่มสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง ครูผู้สอนในสถานศึกษา
ต่างๆ จ านวน 3 คน ผู้บริหารในสถานศึกษาต่างๆ จ านวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือ
ด้านการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ จ านวน 2 คนรวมเป็น 10 คน โดยอาศัยการประสานงานขออาจารย์ที่ดูแล
งานวิจัยแต่ละสถานศึกษาให้การติดต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ในกรณีที่เป็นครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือด้านการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุนั้นได้ขออนุญาตทางผู้บัญชาการ
พิสูจน์หลักฐานกลางในการมองหมายผู้รับการสัมภาษณ์  ซึ่งค าถามในการสัมภาษณ์จะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด ผลที่ได้จะน ามาประกอบกับการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ทางสถานศึกษาได้จัดเตรียมห้อง
สัมภาษณ์ไว้ให้เป็นห้องส่วนตัว ไม่รบกวนผู้อื่นในเวลาท าการสัมภาษณ์ และระหว่างในการสัมภาษณ์หากผู้
ถูกสัมภาษณ์ไม่เข้าใจในข้อค าถามผู้ศึกษาจะอธิบายข้อค าถามอย่างระเอียดอีกครั้งเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มี
ความเข้าใจในข้อค าถาม ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางผู้ศึกษาวิจัยจะจดบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและอาจจะ
บันทึกเทป เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว แล้วน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์หาข้อสรุปต่อไป 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ท าการเก็บว่ามีความถูกต้อง
สมบูรณ์ อีกครั้ง โดยคัดเอาแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 500 ราย จากนั้นบันทึกข้อมูลลองแบบ
รหัส (coding sheet) โดยผู้ศึกษาวิจัยได้น าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ผล โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social 
Science for Windows : SPSS) ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล และการประมวลผล หลังจากนั้นจัดท า
ตารางสถิติวิเคราะห์ผลเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถจัดท าได้ดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
  3.6.1.1 การใช้สถิติพรรณนา 
   1) การแสดงข้อมูลภูมิหลังของประชากร จากการใช้แบบสอบถาม ในรูปแบบร้อยละ 
(Percentage) เพ่ือบรรยายลักษณะทั่วไป ลักษณะโดยภาครวมของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการกระจายข้อมูล ในการน าเสนอแบบตารางแจกแจงความถี่ ใช้สถิติแบบพรรณณา 
   2) การแสดงข้อมูลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ใน
รูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) ที่ได้ก าหนดไว้ในแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ด้าน จ านวนข้อสอบถาม 40 ข้อ โดยอาศัยหลักดังนี้  
    2.1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลเพศ อายุ ความถี่การพบเจออุบัติเหตุ
หรือเหตุอาชากรรมในชีวิต (ในรอบ 1 ปี) และข้อมูลวิธีการเข้าถึงข้อมูล/ความรู้หรือข่าวสารทางนิติ
วิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ของข้อมูล (frequency distribution) และค่าร้อยละ 
(percentage) แล้วแสดงผลข้อมมูลที่วิเคราะห์ได้ 
    2.2) ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยทั้ง 5 ด้านวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) 
     
  3.6.1.2 การใช้สถิติอนุมาณ 
   การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้สถิติ คือ ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือทดสอบว่าปัจจัยใดที่ส่งผล
ต่อตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยอาศัยหลักการของ สถิติ One Way ANOVA ในการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคาเฉลี่ยของตัวแปรที่จ าแนกตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปโดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ทั้งนี้ สามารถสรุปสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานดังตารางต่อไปนี้ 
 
 



  49 

ตารางที่ 6 แสดงการสรุปสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรต้น ระดับตัวแปร ประเภทสถิติ สถิติที่ใช้ 

1. เพศ Nominal พรรณนา ค่าเฉลี่ย , ร้อยละ , SD 
2. อายุ Ordinal พรรณนา ค่าเฉลี่ย , ร้อยละ , SD 

3. ระดับการศึกษา Ordinal พรรณนา ค่าเฉลี่ย , ร้อยละ , SD 

4. ความถี่การพบเจออุบัติเหตุหรือเหตุ
อาชากรรมในชีวิต (ในรอบ 1 ปี) 

Ordinal พรรณนา ค่าเฉลี่ย , ร้อยละ , SD 

5. วิ ธีก ารเข้ าถึ งข้อมู ล /ความรู้ห รือ
ข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ 

Nominal พรรณนา ค่าเฉลี่ย , ร้อยละ , SD 

6 .ปั จ จั ย ด้ า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง
สถานศึกษา  

interval อนุมาณ One-way ANOVA 

7. ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  interval อนุมาณ One-way ANOVA 
8. ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน  interval อนุมาณ One-way ANOVA 
9. ปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัว  interval อนุมาณ One-way ANOVA 
10.  ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี  interval อนุมาณ One-way ANOVA 

 
 3.6.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  ส าหรับแบบสัมภาษณ์ จะน าเอาข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพ่ือหา
ข้อสรุปที่ส าคัญ เสริมผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถามอีกครั้ง โดยใช้วิธีและข้ันตอนดังนี้ 
   3.6.2.1 การแยกแยะและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้  
   3.6.2.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ เรียบเรียงและอภิปรายตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
   3.6.2.3 น าเสนอข้อมูลข้อมูลในรูปของร้อยแก้ว และการเน้นน าเสนอปรากฏการณ์
ส าคัญที่ค้นพบ (Quotations) 
   3.6.2.4 สรุปวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์แปลเป็นรูปแบบความถี่เพ่ือประกอบความ
หน้าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 
3.7 การสรุปผลข้อมูล  

 หลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทางผู้ศึกษาน าเอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาสรุปผล ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานทั้งไว้ จะได้ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน ดังนี้  
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3.7.1 ข้อมูลที่สรุปผลมาด้านของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ โดยผู้ศึกษาจะน าส่วนข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครต่อไป 

3.7.2 น าเสนอข้อมูลที่ได้รับที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ 
สามารถน าผลข้อมูลนี้ไปส่งเสริมเพ่ือพัฒนาต่อยอดใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น 
 
3.8 การขออนุญาตจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์  
 โดยงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและปัจจัยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่มีการสอบถามและสัมภาษณ์บุคคลจึงจ าเป็นต้องมีการ
ร่างของข่ายจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์เพ่ือไม่ให้เกิดการระเมิดสิทธิของบุคคลโดยมีขั้ นตอนใน
การศึกษาดังนี ้
 3.8.1 ท าการศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2561 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562 ให้เข้าใจและท าการปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3.8.2 ศึกษาเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในมนุษย์ ว่ามีเอกสารใดที่ต้อง
เตรียมยื่นเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอบเขตของ
งานวิจัยว่าจัดอยู่ในหัวข้อที่ต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือไม่ โดยผู้พิจารณาคือคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยมีขั้นตอนภาพที่ 7 
 3.8.3 เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในแต่ละสถาบันจัดขึ้นเพ่ือเป็นความรู้
และแนวทางพ้ืนฐานในการจัดท าจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 3.8.4 ยื่นเอกสารให้กับกลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาตในผ่านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  3.8.4.1 แบบเสนอขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  3.8.4.2 แบบฟอร์มโครงการวิจัย  
  3.8.4.3 ประวัติส่วนตัว ต าแหน่ง สถานที่ท างาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจัย
  3.8.4.4 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  
  3.8.4.5 หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจั 
  3.8.4.6 แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอยินยอม (ถ้ามี) 
  3.8.4.7 แบบแสดงการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  3.8.4.8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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  3.8.4.9 เอกสารยืนยันการผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิต
วิทยาลัยคู่กับจดหมายน าส่ง (ในกรณีนักศึกษา) 
  3.8.4.10 หลักฐานการอบรมจริยธรรมการวิจัย หรือการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP) ของ
ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม 
  3.8.4.11 ประวัติส่วนตัว ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณี
นักศึกษา) 
  3.8.4.12 เอกสารอื่นๆ  
  3.8.4.13 แผ่น CD หรือ แฟลชไดร์ฟ (USB Flash drive)บันทึกข้อมูลรายการเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ ที่ขอยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 3.8.5 ยื่นเอกสารที่ผ่านการอนุญาตท าจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ศึกษาและท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ที่มา : (ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.), 2560) 
บทที่ 4  

ผลการศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ไป
เก็บแบบสอบถามกับประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 600 ฉบับ ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจริง 500 ฉบับ โดยการรวบรวมข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ.
2564 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ซึ่งแบบเป็น 2 
ส่วนได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ทางผู้ศึกษาได้ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาณ โดยใช้ ANOWA เป็นวิธีวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาจะ
น าเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ออกเป็นดังนี้  
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
  1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อสรุปจากส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม 
 2. ผลการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  2.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากแบบสัมภาษณ์ 
 ซึ่งผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วน ที่ได้ค้นพบการการศึกษาสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การวิเคราะะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มี 5 ข้อ โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถ่ีการพบเจออุบัติเหตุหรือ
เหตุอาชญากรรมในชีวิต วิธีการเข้าถึงข้อมูล/ความรู้หรือข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ ทั้ งนี้ผู้ศึกษาได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแบ่งลักษณะทางประชากร โดยใช้ค่าร้อยละ ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของประชากร  
 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 
     - LGBTQ 

 
326 
127 
47 

 
65.2 
25.4 
9.4 

รวม 500 100 
อายุ 
     - ต่ ากว่า 12 ปี    
     - 12 – 15  ปี 
     - 16 – 18  ปี    
     - 18  ปีขึ้นไป 

 
17 
227 
241 
15 

 
3.4 
45.4 
45.2 
3.0 

รวม 500 100 
ระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่/สูงสุด 
     - ประถมศึกษา 
     - มัธยมศึกษาตอนต้น 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
     - ปริญญาตรี 

 
2 

236 
257 
0 
0 
1 
4 

 
0.4 
47.2 
51.4 

0 
0 

0.2 
0.8 

รวม 500 100 

ความถี่การพบเจออุบัติเหตุหรือเหตุอาชากรรมในชีวิต (ในรอบ 1 ปี) 
     - ต่ ากว่า 6 ครั้ง    
     - จ านวน 6 - 10 ครั้ง 
     - จ านวน 11 – 15 ครั้ง   
     - จ านวน 16 - 20 ครั้ง 
     - จ านวน 20 ครั้งข้ึนไป 

 
382 
93 
21 
2 
2 

 
76.4 
18.6 
4.2 
0.4 
0.4 

รวม 500 100 



  54 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

วิธีการเข้าถึงข้อมูล/ความรู้หรือข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ 
     - เพ่ือน/ครอบครัว    
     - ครู/อาจารย์ 
     - สถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านนิติวิทยาศาสตร์   
     - ข่าวสาร/หนังสือ/ค าบอกเล่า/โทรทัศน์ 
     - อินเตอร์เน็ต/Facebook/Line  
     - เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ/แพทย์/พยาบาล 
     - ศาล/เจ้าหน้าที่ต ารวจ/ทนายความ/ทหาร 

 
102 
82 
29 
57 
211 
17 
2 

 
20.4 
16.4 
5.8 
11.4 
42.2 
3.4 
0.4 

รวม 500 100 
 
 จากตาราง 7 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  
 - ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 65.2 เพศหญิงร้อยละ 25.4 และกลุ่ม 
LGBTQ ร้อยละ 9.4  
 - ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ ากว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.4 อายุ 12 – 15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 45.4 อายุ 16 – 18  ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 อายุ 18  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3  
 - ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่หรือสูงสุดคือ ประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 0.4 มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 47.2 มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 51.4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 0.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อย
ละ 0 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 0.8 
 - ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีการพบเจออุบัติเหตุหรือเหตุอาชากรรมในชีวิต (ในรอบ 1 ปี) 
มีการพบเจอเหตุอาชากรรมในชีวิตต่ ากว่า 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.4 จ านวน 6 – 10 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 18.6 จ านวน 11–15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.2 จ านวน 16 - 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.4 
จ านวน 20 ครั้งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.4 
 - ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้หรือข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ผ่าน
ทางเพ่ือน/ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 20.4 ครู/อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 16.4 สถาบันที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.8 ข่าวสาร/หนังสือ/ค าบอกเล่า/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
11.4 อินเตอร์เน็ต/Facebook/Line คิดเป็นร้อยละ 42.2 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ/แพทย์/พยาบาล คิดเป็น
ร้อยละ 3.4  ศาล/เจ้าหน้าที่ต ารวจ/ทนายความ/ทหาร คิดเป็นร้อยละ 0.4 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นการประเมินในแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อ
ค าถาม 5 ด้าน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแบ่งลักษณะทางประชากร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเห็น 

ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา 3.7963 0.63122 มาก 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 3.8488 0.62460 มาก 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 3.7933 0.69284 มาก 
ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว 3.9152 0.58844 มาก 
ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 3.9380 0.60968 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.85832 0.62936 มาก 

 
 จากตาราง 8 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยแต่ละด้าน ได้ข้อสรุปว่า โดยภาพรวมทุกปัจจัยมีค่าระดับความเห็นที่ส่งผลต่อแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน

ระดับมาก (X̅ =  3.85832 , SD = 0.62936) หากวิเคราะห์ปัจจัยเป็นข้อจะพบว่า ปัจจัยทางด้านสื่อ

เทคโนโลยี มีค่าระดับความเห็นอยู่ที่  มากที่สุด (X̅ = 3.9380 , SD = 0.60968) รองลงมาคือปัจจัย

ทางด้านทางสังคมและครอบครัว (X̅ =  3.9152  , SD = 0.58844) รองลงมาคือปัจจัยด้านการจัดการ

เรียนการสอน (X̅ =  3.8488 , SD = 0.62460) และปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา น้อย

ที่สุดได้ผลเฉลี่ยน้อยสุด (X̅ =  3.796 , SD =  0.63122) 
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ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความเห็น 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      1.1 นโยบายผู้บริหารมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.82 1.099 มาก 

      1.2 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กรมีส่วนช่วยการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.78 0.959 มาก 

      1.3  ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.87 1.099 มาก 

      1.4 บริบทของสถานศึกษามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.74 0.982 มาก 

      1.5 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.87 1.090 มาก 

      1.6 มี ก ารออกแบ บ ห ลั ก สู ต ร ใน ส่ วน ของราย วิ ช านิ ติ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.77 1.074 มาก 

      1.7 งบประมาณของสถานศึกษา มีผลต่อการจัดกิจกรรมใน
การเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.82 1.098 มาก 

      1.8 การบริหารจัดการโครงสร้างบุคลากร มีผลต่อการจัด
กิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.70 1.162 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.7963 0.63122 มาก 
 
 จากตาราง 9 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในด้านปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยในด้านปัจจัยทางด้าน
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การบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ =  3.796 , SD =  0.63122) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.87 , SD =  1.099) และมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ =  3.87 , SD =  1.090) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน รองลงมาคือ นโยบายผู้บริหารมีผลต่อ

การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.82 , SD = 1.099) 
และงบประมาณของสถานศึกษา มีผลต่อการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.82 , SD = 1.098) รองลงมาคือวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาหรือองค์กรมีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.78 , SD = 0.959) รองลงมาคือมีการออกแบบหลักสูตรในส่วนของรายวิชานิติ

วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 
3.77 , SD = 1.074) รองลงมาคือบริบทของสถานศึกษามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.74 , SD = 0.982) และการบริหารจัดการโครงสร้าง
บุคลากร มีผลต่อการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅ = 3.70 , SD = 1.162) 
 
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความเห็น 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 

      2.1 มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

4.03 0.966 มาก 

      2.2 ประสบการณ์ผู้สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

3.75 1.066 มาก 

      2.3 จ านวนบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

3.80 1.119 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความเห็น 
      2.4 มีการออกแบบเอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.83 1.128 มาก 

      2.5 มีการแทรกเนื้อหาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นใน
แต่ละเนื้อหาบทเรียนที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาหรือชีวิตประจ าวัน 

3.75 0.973 มาก 

      2.6 มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อใช้
ในการสอนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

4.01 0.994 มาก 

      2.7 มีการโครงสร้างรายวิชา เนื้อหาเหมาะสม เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

3.86 0.984 มาก 

      2.8  มีการจัดประสบการณ์ตรง เห็นบริบทสถานที่จริงให้กับ
นักเรียน เพ่ือใช้ในการสอนองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.76 1.089 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.8488 0.62460 มาก 

  
 จากตาราง 10 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่า

ระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ = 3.8488 , SD = 0.62460) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีสื่อและอุปกรณ์ที่
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.03 , SD = 0.966) รองลงมาคือ มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดเนื้อหาที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการสอนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 4.01 , SD = 
0.994) รองลงมาคือ มีการโครงสร้างรายวิชา เนื้อหาเหมาะสม เพ่ือใช้ในการสอนองค์ความรู้ด้านการ

จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.86 , SD = 0.984) 
รองลงมาคือ มีการออกแบบเอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.83 , SD = 
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1.128) รองลงมาคือ จ านวนบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน (X̅ = 3.80 , SD = 1.119) รองลงมาคือ มีการจัดประสบการณ์ตรง เห็นบริบท
สถานที่จริงให้กับนักเรียน เพ่ือใช้ในการสอนองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.76 , SD = 1.089) และมีการจัดประสบการณ์ตรง เห็นบริบท
สถานที่จริงให้กับนักเรียน เพ่ือใช้ในการสอนองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.76  , SD = 1.089) และมีการแทรกเนื้อหาความรู้ทางนิติ

วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในแต่ละเนื้อหาบทเรียนที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาหรือชีวิตประจ าวัน  (X̅ =  3.75 , 
SD = 0.973) กับประสบการณ์ผู้สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  (X̅ = 3.75 , SD = 1.066) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 
ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเห็น 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 

     3.1  ผู้เรียนมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี 

3.87 1.117 มาก 

     3.2 มีผู้เรียนตระหนักถึงองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.81 0.985 มาก 

     3.3 สามารถวิเคราะห์งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 3.83 1.139 มาก 
     3.4 มีการน าความรู้ทางนิติวิทยาศาตร์มาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมประจ าวัน 

3.69 1.061 มาก 

     3.5 รู้และเท่าทันภัยอาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

3.89 1.111 มาก 

     3.6 ใฝ่เรียนรู้และให้ความสนใจที่จะศึกษางานทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

3.65 1.094 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.7933 0.69284 มาก 
 
 จากตาราง 11 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 

มีค่าระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ =  3.7933 , SD = 0.69284) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รู้และ
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เท่าทันภัยอาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักกระบวนการทางนิติ

วิทยาศาสตร์ได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.89 , SD = 1.111) รองลงมาคือ ผู้เรียนมีประสบการณ์

และความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี (X̅ =  3.87 , SD = 1.117) รองลงมา

คือสามารถวิเคราะห์งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (X̅ =  3.83 , SD = 1.139) รองลงมาคือ มีผู้เรียน

ตระหนักถึงองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (X̅ =  3.81 , SD = 0.985) 

รองลงมาคือ มีการน าความรู้ทางนิติวิทยาศาตร์มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมประจ าวัน  (X̅ =  3.69  , 
SD = 1.061) และใฝ่เรียนรู้และให้ความสนใจที่จะศึกษางานด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ (X̅ =  3.65 , SD = 1.094) มีเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  
ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเห็น 
ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว 
     4.1 บุคลากรในครอบครัว มีผลต่อการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

4.01 1.096 มากที่สุด 

     4.2 เพ่ื อน  มี ผลต่ อการจัดการเรียนรู้ท างด้ านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.94 1.037 มาก 

     4.3 เพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.96 1.003 มาก 

     4.4 ครูผู้สอน มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.96 0.990 มาก 

     4.5 สถานศึกษา มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.92 1.065 มาก 

     4.6 รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.78 1.128 มาก 

     4.7 มูลนิธิต่างๆ มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.87 1.072 มาก 

     4.8 เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ มี
ผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.89 1.700 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเห็น 

     4.9 สถานะการณ์จากสถานที่เกิดเหตุจริง มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

3.97 1.026 มาก 

     4.10 ความคับแค้นใจหลังได้รับความไม่ยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.84 1.093 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.9152 0.58844 มาก 

 
 จากตาราง 12 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว มีค่า

ระดับความเห็นอยู่ที่  มาก (X̅ = 3.9152 , SD = 0.58844) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บุคลากรใน
ครอบครัว มีผลต่อกาการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.01 , SD = 1.096) รองลงมาคือ สถานะการณ์จากสถานที่เกิดเหตุจริง มีผลต่อ

การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.97 , SD = 1.026) 
รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.96  , SD = 1.003) รองลงมาคือ เพ่ือน มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.94 , SD = 1.037) รองลงมาคือ สถานศึกษา มีผล

ต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.92 , SD = 1.065) 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.89 , SD = 1.700) รองลงมาคือ มูลนิธิต่างๆ มีผล

ต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.87 , SD = 1.072) 
รองลงมาคือ ความคับแค้นใจหลังได้รับความไม่ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการจัดการ

เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.84 , SD = 1.093) และรุ่นพ่ีและ

รุ่นน้อง มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =   3.78 , 
SD = 1.128) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อประเด็นแบบสอบถามปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเห็น 
ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
     5.1   มี การประชาสัม พันธ์ เกี่ ยวกับความรู้ ท างด้ านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง 

3.96 1.040 มาก 

     5.2 ข่าวสารทางโทรทัศน์ ผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.89 1.087 มาก 

     5.3 เว็บไซต์ในปัจจุบัน ผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.83 1.093 มาก 

     5.4 การใช้โทรศัพท์มือถือ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.99 1.024 มาก 

     5.5 การให้ข้อมูลข่าวสาร กับนักเรียนผู้มีความสนใจ มีส่วนช่วย
การพัฒนาความรู้และความเข้าใจ และการป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

4.00 1.024 มาก 

     5.6 การมีฐานข้อมูลออนไลน์ทางการด้านนิติวิทยาศาสตร์ มี
ส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 

3.92 1.077 มาก 

     5.7 แอพพลิ เคชั่นออนไลน์  มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3.99 1.020 มาก 

     5.8 สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางสถานที่เกิดเหตุ มี
ส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 

3.92 1.095 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.9380 0.60968 มาก 

 
จากตาราง 13  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี มีระดับความเห็นอยู่ที่ 

มาก (X̅ =  3.9380 , SD = 0.60968) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร กับนักเรียนผู้มี
ความสนใจ มีส่วนช่วยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ และการป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ =  4.00 , SD =  1.024) รองลองมาคือ การใช้โทรศัพท์มือถือ มีส่วน
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ช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.99 , SD = 
1.024) และแอพพลิเคชั่นออนไลน์ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.99 , SD = 1.020) รองลองมาคือ การมีฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านสถานที่เกิด

เหตุ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.92 , 
SD = 1.077) และ สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.92 , SD = 1.095) รองลงมาคือ 
ข่าวสารทางโทรทัศน์ ผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

(X̅ = 3.89 , SD = 1.087) และเว็บไซต์ในปัจจุบัน ผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.83 มี, SD = 1.093) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

4.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังที่ส่งผลต่อแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 4.1.2.1 เพศสภาพ  

 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในเพศสภาพมีผลต่อ แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 14  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในเพศสภาพ 

  
ปัจจัยด้านต่างๆ เพศ ชาย หญิง LGBTQ 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 

ชาย - 
-.15147*   

(Sig=0.022) 
- 

หญิง 
-.15147*   

(Sig=0.022) 
- - 

LGBTQ - - - 
 
จากตาราง 14 จะพบว่าเพศชาย เพศหญิง มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษาส่งผลกระทบต่อแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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 เมื่อมาวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษากับเพศสภาพ เป็นรายข้อ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ที่ได้ ตามตาราง 15 
 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษากับเพศสภาพ เป็นรายข้อ   
 

ปัจจัยด้านบริหารจัดการสถานศึกษา เพศ ชาย หญิง LGBTQ 

ด้านบริหารจัดการ 1.1 

ชาย - 
-.280*   

(Sig=0.014) 
-.416* 

(Sig=0.015) 

หญิง 
-.280*   

(Sig=0.014) 
- - 

LGBTQ - - 
-.416* 

(Sig=0.015) 

ด้านบริหารจัดการ 1.2 
หญิง -  - 

.456* 

(Sig=0.005) 

LGBTQ - 
.456* 

(Sig=0.005) 
- 

ด้านบริหารจัดการ 1.4 
ชาย - 

-.259* 

(Sig=0.012) 
- 

หญิง 
-.259* 

(Sig=0.012) 
- - 

ด้านบริหารจัดการ 1.7 ชาย - - 
-.336* 

(Sig=0.050) 

 LGBTQ 
-.336* 

(Sig=0.050) 
- - 

 
จากตาราง 15 จะพบว่า เพศชาย เพศหญิง และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ มีความเห็นว่า  

  - เพศชาย เพศหญิง และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ มีความเห็นว่า นโยบายผู้บริหารมีผล
ต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.1) แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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 - เพศหญิง และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ มีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือ
องค์กรมีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.2) 
แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 - เพศชายและ เพศหญิง มีความเห็นว่า บริบทของสถานศึกษามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.4) แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 - เพศชาย และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ มีความเห็นว่างบประมาณของสถานศึกษา มีผล
ต่อการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.7) แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

4.1.2.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในอายุ 
 

ปัจจัยด้านต่างๆ อายุ น้อยว่า 12 ปี 12-15 ปี 16-18 ปี มากกว่า 18 ปี 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 

น้อยว่า 12 ปี - - 
.35261* 

(Sig=0.023) 
- 

12-15 ปี - - 
.28672* 

(Sig=0.000) 
- 

16-18 ปี 
.35261* 

(Sig=0.023) 
28672* 

(Sig=0.000) 
- 

-.46829* 

(Sig=0.004) 

มากกว่า 18 ปี - - 
-.46829* 

(Sig=0.004) 
- 

  
 จากตาราง 16 จะได้ว่า กลุ่มผู้มีอายุ ทุกช่วงวัย 1 มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัด
การศึกษา ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 เมื่อมาวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา กับกลุ่มผู้มีอายุ ตามช่วงวัย เป็น
รายข้อ จะได้ผลการวิเคราะห์ ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 



  66 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษากับกลุ่มผู้มีอายุ ตามช่วงวัย 12-18 ปี 
เป็นรายข้อ   
 

ปัจจัยด้านบริหารจัดการฯ อายุ น้อยว่า 12 ปี 12-15 ปี 16-18 ปี มากกว่า 18 ปี 

ด้านบริหารจัดการ 1.1 

12-15 ปี - - 
.425* 

(Sig=0.000) 
- 

16-18 ปี - .425* 
(Sig=0.000) 

- - 
 
 

ด้านบริหารจัดการ 1.2 

น้อยว่า 12 ปี - - 
.751* 

(Sig=0.001) 
- 

12-15 ปี - - 
.404* 

(Sig=0.000) 
- 

16-18 ปี 
.751* 

(Sig=0.001) 
.404* 

(Sig=0.000) 
- 

-.790* 
(Sig=0.002) 

มากกว่า 18 ปี - - -.790* 
(Sig=0.002) 

- 
 
 

ด้านบริหารจัดการ 1.3 
12-15 ปี - - 

-.308* 
(Sig=0.002) 

- 

16-18 ปี 
 

.- -.308* 
(Sig=0.002) 

- - 

ด้านบริหารจัดการ 1.6 

12-15 ปี - - 
.469* 

(Sig=0.000) 
- 

16-18 ปี - 
.469* 

(Sig=0.000 
- 

-.673* 
(Sig=0.016) 

มากกว่า 18 ปี - - -.673* 
(Sig=0.016) 

- 
 
 

ด้านบริหารจัดการ 1.8 12-15 ปี - - .335* - 
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ปัจจัยด้านบริหารจัดการฯ อายุ น้อยว่า 12 ปี 12-15 ปี 16-18 ปี มากกว่า 18 ปี 

(Sig=0.002) 

16-18 ปี .- 
.335* 

(Sig=0.002) 
- 

-.831* 
(Sig=0.007) 

มากกว่า 18 ปี - - 
-.831* 

(Sig=0.007) 
- 

 
จากตาราง 17 จะพบว่า กลุ่มผู้มีอายุ ตามช่วงวัย มีความเห็นว่า 

  - ช่วงวัย 12-15 ปี กับ ช่วงวัย 16-18 ปี  มีความเห็นว่า นโยบายผู้บริหารมีผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.1) และระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษาช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 
1.3) แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 - ทุกช่วงวัย  มีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กรมีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.2)  แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 - ช่วงวัย 12-15 ปี กับ ช่วงวัย 16-18 ปี และช่วงวัย 16-18 ปี กับช่วงวัยมากกว่า 18 ปี  การ
ออกแบบหลักสูตรในส่วนของรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.6) และการบริหารจัดการโครงสร้างบุคลากร มีผลต่อการจัดกิจกรรมใน
การเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.8) 
มแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
   
 4.1.2.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบระดับการศึกษาแบบสอบถาม 

 
 เป็นการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในด้านระดับการศึกษาของผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีผลต่อ แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในระดับการศึกษา 
 

ปัจจัยต่างๆ 
ระดับ

การศึกษา 
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อนุปริญญา 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
ม.ต้น - - 

.915* 
(Sig=0.045) 

- 

ม.ปลาย - 
.915* 

(Sig=0.045) 
- - 

ด้านประสบการณ์ผู้เรียน 

ม.ต้น - - 
.563* 

(Sig=0.012) 
- 

ม.ปลาย - 
.563* 

(Sig=0.012) 
- - 

 
 จากตาราง 18 จะได้ว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา และปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้ เรียน ที่ระดับ
การศึกษา ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 เมื่อมาวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา และปัจจัยด้านประสบการณ์
ผู้เรียนกับระดับการศึกษา เป็นรายข้อ จะได้ผลการวิเคราะห์ ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษากับระดับการศึกษาเป็นรายข้อ 
 

ปัจจัยด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อนุปริญญา 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.2 

ม.ต้น - - 
.495* 

(Sig=0.001) 
- 

ม.ปลาย - .495* 
(Sig=0.001) 

- - 
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ปัจจัยด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อนุปริญญา 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.6 

ม.ต้น - - 
.166* 

(Sig=0.014) 
- 

ม.ปลาย - 
.166* 

(Sig=0.014) 
- - 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.8 

ม.ต้น - - 
.543* 

(Sig=0.039) 
- 

ม.ปลาย - 
.543* 

(Sig=0.039) 
- - 

 
 จากตาราง 19 จะพบว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความเห็นว่า วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กรมีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.2) , มีการออกแบบหลักสูตรในส่วนของรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.6) และการ
บริหารจัดการโครงสร้างบุคลากร มีผลต่อการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 1.8) แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหเ์ฉพาะปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียนกับตามระดับการศึกษาเป็นรายข้อ 
 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ของ
ผู้เรียน 

ระดับ
การศึกษา 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อนุปริญญา 

ด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 
3.3 

ม.ต้น - - 
.867* 

(Sig=0.004) 
- 

ม.ปลาย - 
.867* 

(Sig=0.004) 
- - 

 
 จากตาราง 20 จะพบว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความเห็นว่า ความสามารถวิเคราะห์งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ข้อ 3.3) ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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 4.1.2.4 ความถี่ของการพบเจออาชญากรรมของผู้ตอบระดับการศึกษาแบบสอบถาม 

 
 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านความถี่ของการพบเจออาชญากรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีผลต่อ แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยในความถ่ีของการพบเจออาชญากรรม 
 

Dependent Variable 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ด้านบริหารจัดการ 
Between Groups 1.475 4 .369 .925 .449 
Within Groups 197.346 495 .399   

Total 198.821 499    

ด้านการสอน 
Between Groups 1.513 4 .378 .969 .429 
Within Groups 193.158 495 .390   

Total 194.671 499    

ด้านประสบการณ์ 
Between Groups 1.873 4 .468 .975 .421 
Within Groups 237.660 495 .480   

Total 239.533 499    

ด้านสังคมฯ 
Between Groups 1.219 4 .305 .880 .476 
Within Groups 171.565 495 .347   

Total 172.784 499    

ด้านเทคโนโลยี 
Between Groups .235 4 .059 .157 .960 
Within Groups 185.250 495 .374   

Total 185.484 499    
 
 จากตาราง 21 จะได้ว่า ความถี่ของการพบเจออาชญากรรม มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการศึกษา ปัจจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน  ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  ปัจจัย
ด้านประสบการณ์ผู้เรียนและปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน  
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4.1.2.5 วิธีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ตอบระดับการศึกษาแบบสอบถาม 
 

 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านวิธีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
 

Dependent Variable 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ด้านบริหารจัดการ 
Between Groups 9.481 6 1.580 4.115* .000 
Within Groups 189.340 493 .384   

Total 198.821 499    

ด้านการสอน 
Between Groups 1.855 6 .309 .791 .578 
Within Groups 192.816 493 .391   

Total 194.671 499    

ด้านประสบการณ์ 
Between Groups 17.827 6 2.971 6.607* .000 
Within Groups 221.706 493 .450   

Total 239.533 499    

ด้านสังคมฯ 
Between Groups 11.487 6 1.914 5.851* .000 
Within Groups 161.298 493 .327   

Total 172.784 499    

ด้านเทคโนโลยี 
Between Groups 10.251 6 1.708 4.807* .000 
Within Groups 175.233 493 .355   

Total 185.484 499    

 
 จากตาราง 22 จะได้ว่า วิธีการเข้าถึงข้อมูล มีความเห็นว่า ปัจจัยทางด้านการจัดการเรียน
การสอน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  
ปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียนและปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยีที่วิธีการเข้าถึงข้อมูล เห็นว่าปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อสรุปจากส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม 
 
 ผู้ศึกษาได้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 23 คน ดัง
ตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 21 แสดงความถี่ของข้อคิดเห็น จ าแนกตามสถานศึกษา 
 

สังกัดหน่วยงาน 
ข้อคิดเห็น 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 5 2 
โรงเรียนราชวินิตมัธยม 4 1 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส 3 3 
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1 1 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 5 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 1 
โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลัย 3 1 
โรงเรียนจิตรลดา 1 2 
โรงเรียนราชินีบน - 1 
โรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย สีแยกมหานาค - 1 

รวม 23 17 
 
 จากตารางที่ 23 พบว่า 
- โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. เวลาการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
  2. กรอบของหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษายังไม่มีก าหนดให้เพ่ิมเนื้อหาทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 
  3. ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีพ้ืนฐานไม่เหมือนกัน ท าให้นักเรียนขาดความรู้ที่ไม่เท่ากัน 
  4. นโยบายผู้บริหารไม่มีความแน่นอน  
  5. ขาดครูมีความรู้ในด้านนี้ จึงเป็นเหตุให้เนื้อหาไม่ต่อเนื้อง 
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 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. ควรให้เวลานักเรียนปรับตัวก่อนที่จะน าเข้ามาสอนในชั้นเรียน 

 2. ขอให้เพ่ิมครูให้เหมาะกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสอนจากสถานะการจริง 
 

- โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. ขาดความกระตื้อรือล้นในการเรียนรู้ ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหา 
  2. เนื้อหามากเกินไป 
  3. ครูขาดแคล้น ไม่มีคนสอน 
  4. ไม่มีหลักสูตรนี้ในโรงเรียน จึงท าให้ไม่มีใครรู้จัก  
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. เนื้อหามีความน่าสนใจ แปลกใหม่ น่าเรียนรู้ ทางที่ดีควรจัดให้นักเรียนได้เรียนเป็นหน่วย ไๆป 
 
- โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงในโรงเรียน 
  2. ตัวนักเรียนไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับ 
  3. ขาดผู้รู้มาแนะน า หรือสั่งสอน 
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. อยากเรียนรู้ เพราะมีกิจกรรมจากประสบการณ์จริง 

 2. ขอให้มีต ารวจมาสอนจริง เนื้อหาน่าสนใจ 
  3. ควรพาไปนอกสถานที่และศึกษาสถานที่จริง  
 
- โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. เป็นเนื้อหามาใหม่ ยังไม่มีใครรู้จัก 
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. อยากให้มีการจัดการอบรมก่อนที่จะเรียนรู้ 
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- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้และฝึกฝนกับนักเรียน 
  2. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร เนื่อหาคลอบคลุมมากน้อยแค่ไหน 
  3. ครอบครัวกลัวนักเรียนมีความเสียงเมื่อไปเรียนรู้ตามสถานที่เรียนรู้จริง  
  4. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริการ ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  
  5. การเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ละคนไม่เท่ากัน นักเรียนบางคนยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. ควรมีการวิเคราะห์จุดดีจุดเด่นของเนื้อหา ทั้งความหมาะสมของครูที่สอนตลอดจน
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของการศึกษา 
  2. ควรมีการส่งเสริม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในศาสตร์แขนงนี้เพราะจะท าให้มีความมุงหวัง
ที่จะพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
  3. อยากให้มีการพาไปเรียนสถานที่จริง สอนวิธีการน าไปใช้จริง ผมคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนหลายๆคน 
  4. อยากให้ต ารวจมาสอนบ้าง จะเป็นการสร้างแรงบรรดานใจให้เรียนรู้ ผมอยากเป็นต ารวจ 
  5. อยากให้มีการเรียนการสอนแบบนี้ เพ่ือจะพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น 
 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. ติดเพ่ือน บางที่เพ่ือนไม่เรียนจึงไม่ได้เรียนทั้งๆที่อยากเรียน 
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. อยากให้มีครูและต ารวจหน้าตาดีมาสอน  
 

- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. ขาดการดูและและเอาใจใส่ของครูผู้สอนท าให้การเรียนการสอนไม่เกิดความรู้เท่าที่ควร 
  2. กลัวการเกิดอุบัติเหตุ กลัวเลือด  
  3. ขาดประสบการณ์ในการเข้าสถานที่เกิดเหตุ 
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ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. อยากให้มีการสรุปกิจกรรมว่ามีอะไรบ้าง เสนอต่อผู้อ านวยการให้มีกิจกรรมทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ 
 
- โรงเรียนจิตรลดา 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  1. สายอาชีพไม่มีเนื้อหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. ควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน ของการศึกษา 

 2. ผมเรียนสายเทคโนโลยี ถ้าผมน าความรู้ที่ผมมีไปช่วยเหลือกิจกรรมทางด้านนี้คงจะดีอย่างยิ่ง 
 
- โรงเรียนราชินีบน 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. อยากให้ผู้หญิงได้มีกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์บ้าง เพราะทุกคนจะเห็นว่าผู้หญิงท า
อะไรไม่ได้ แต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็ท าได้ 
 
- โรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย สีแยกมหานาค 
  ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 
  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. อยากให้คนพิการ คนทั่วไปได้เรียนรู้โดยเบื้องต้น ควรจัดที่อบรมและส่งเสริมให้รู้
เบื้อนต้นทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ทุกคนและทั่วถึง 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 คน น ามาเป็นกรณีศึกษาโดยในแต่ละ
กรณีศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 2) ท่านมีแนวทางการจัดการเรียนรู้
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ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  และการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา อย่างไร และ 3) ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติ่มเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลทั้วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) 

เพศ 
        หญิง 
        ชาย 

 
4 
6 

อายุ 
        10 -  19 ปี  
        20 – 29 ปี    
        30 – 39 ปี                
        40 – 49 ปี   
        50 – 59 ปี   
        60 ปีขึ้นไป 

 
3 
1 
3 
2 
1 
- 

ระดับการศึกษา 
        ต่ ากว่าปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
2 
1 
7 
- 

 
 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 คน มีรายละเอียดดังนี้  
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ตางรางที่ 25 แสดงสรุปประเด็นของผู้สัมภาษณ์เก่ียวกับปัจจัยต่างๆ 
 

ปัจจัยต่างๆ 
สรุปประเด็นของผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ 

ปัญหาและอุปสรรคฯ แนวทางการพัฒนาฯ ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการฯ 1,2,3,5,7,9,10 1,4,5,9 1,4,5 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 4,5,8,9,10 1,2,3,4,6,9,10 2,3,6,9 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 6,7,9 4,5,7 3,6,10 
ปัจจัยทางด้านทางสังคมฯ 1,2,8 2,6,7,8,10 1,6,7,9,10 
ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 3,6 2,4,5,8,9,10 1,2,4,5,7,8,10 

 
หมายเหตุ หมายเลข 1-10 แทนล าดับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 จากตารางที่ 25 จะพบว่า ประเด็นของผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยรวมจะกล่าวถึงปัจจัยทางด้านการ
บริการจัดการสถานศึกษา มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน และปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว และสุดท้าย ปัจจัย
ทางด้านสื่อเทคโนโลยี ตามล าดับ 
 ส่วนประเด็นของผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานั้น โดยรวมจะกล่าวถึง ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือลองลงมา ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ปัจจัย
ทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา และปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ตามล าดับ 
 และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติ่มเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ
การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยรวมจะกล่าวถึง ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี มากที่สุด 
รองลงมา ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ของผู้เรียน และปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
อภิปราย สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 อภิปราย และสรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์
ของการศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจัย สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ และน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ ใช้ในการ 
ศึกษาวิจัย คือ ประชากรกลุ่มวัยรุ่น ที่มีช่วงอายุตั้งแต่  12 – 18 ปี อาศัยและศึกษาอยู่ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 373 คน จากประชาการทั้งหมด 5,537 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 
2561)  ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่(Yamane) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และมีการคัดเลือกประชากรแบบ
ชั้นภูมิ สุ่มกระจายตามแขวงต่างๆ แขวงละ 100 คน รวม 4 แขวง 400 คน ซึ่งประกอบด้วย แขวงดุสิต 
แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา และแขวงสี่แยกมหานาค  โดยผู้วิจัยใช้สถานศึกษาที่มีประชากร
จ านวนมากครอบคลุมครบกับจ านวนวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิตทั้งหมด แต่เนื่องจากอัตราการตอบกลับ
ของแบบสอบถามมักจะน้อยกว่าจ านวนที่ส่งไป ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเผื่อเป็น 600 เก็บ
ข้อมูลจริงได้ 500 คน กระจายตามแขวงต่างๆ แขวงละ 150 คน รวม 4 แขวง 600 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น
กลุ่มย่อยได้ดังนี้ 1) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 2) โรงเรียนราชวินิตมัธยม 3) โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
4) โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 5) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7) โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 8) โรงเรียนจิตรลดา 9) โรงเรียนราชินีบน และ 10) โรงเรียนการศึกษาตาม
อัธยาศัย สีแยกมหานาค 
 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการเลือกเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Selective)
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบหลักสูตร การบริหารสถานศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ จ านวน 10 คน เป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยเป็นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แล้วบันทึกข้อมูล จ าแนกข้อมูล แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้อหา ลงข้อสรุปอุปนัย 
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 5.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 500 คนพบว่าระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทุกปัจจัยมีค่าระดับความเห็นที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก 

(X̅ =  3.85832 , SD = 0.62936) หากวิเคราะห์ปัจจัยเป็นข้อจะพบว่า ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี 

มีค่าระดับความเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ มากที่สุด (X̅ = 3.9380 , SD = 0.60968) รองลงมาคือปัจจัยทางด้าน

ทางสังคมและครอบครัว (X̅ =  3.9152  , SD = 0.58844) รองลงมาคือปัจจัยด้านการจัดการเรียน

การสอน (X̅ =  3.8488 , SD = 0.62460) และปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา น้อย

ที่สุดได้ผลเฉลี่ยน้อยสุด (X̅ =  3.796 , SD =  0.63122) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ปณพักตร์ 
พงษ์พุทธรักษ  กรองทิพย์ นาควิเชตร  สงวนพงศ์ ชวนชม อลงกต ยะไวทย์ และคณะ , 2562)  ที่
ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยีส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ดังกล่าวที่ว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอน ได้ 7 ปัจจัย คือ 1) ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 13 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 215 ทางวิชาชีพ 2) แรงกดดันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3) การสนับสนุนของผู้บริหาร 4) เจตคติที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษา 5) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6) การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากเพ่ือนร่วมงาน และ 7) เจตคติที่มีต่อความสามารถของ
ตนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 55 และมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกปัจจัย โดยสามารถ อภิปรายผลในแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
 
 5.1.1.1 ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา จากผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในด้านปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษาได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยในด้าน

ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา มีระดับความเห็นอยู่ที่  มาก (X̅ =  3.796 , SD =  
0.63122) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการจัดการเรียนรู้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.87 , SD =  1.099) และมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
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นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.87 , SD =  1.090) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากัน รองลงมาคือ นโยบายผู้บริหารมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.82 , SD = 1.099) และงบประมาณของสถานศึกษา มีผลต่อการจัด
กิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ =  3.82 , SD = 1.098) รองลงมาคือวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กรมีส่วนช่วย

การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.78 , SD = 0.959) 
รองลงมาคือมีการออกแบบหลักสูตรในส่วนของรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.77 , SD = 1.074) รองลงมาคือ
บริบทของสถานศึกษามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.74 , SD = 0.982) และการบริหารจัดการโครงสร้างบุคลากร มีผลต่อการจัด
กิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅ = 3.70 , SD = 1.162) สอดคล้องกับ (วัชรพงษ์ น่วมมะโน และ
กาญจนา บุญส่ง, 2558) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านครู อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านผู้บริหารและด้านนักเรียน อยู่ในอันดับต่ าสุด และความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในอันดับ
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารและสนับสนุนโรงเรียน และด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน อยู่ใน
อันดับต่ าสุด ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครู และด้าน
ผู้บริหาร ประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 71.50 
 สอดคล้องกับข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่า ระบบบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
โดยเฉพาะ นโยบายและวิสัยทัศน์ ในระบบบริหารของสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อม ในการรองรับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 
 
 5.1.1.2 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน จากผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในด้านปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ = 3.8488 , SD = 0.62460) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีสื่อ
และอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.03 , SD = 0.96) 
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รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดเนื้อหาที่เหมาะสม เพ่ือใชในการสอนองค์ความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 4.01 , SD = 0.994) รองลงมาคือ มีการโครงสร้างรายวิชา เนื้อหาเหมาะสม เพ่ือใช้

ในการสอนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.86 , SD = 
0.984) รองลงมาคือ มีการออกแบบเอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 
3.83 , SD = 1.128) รองลงมาคือ จ านวนบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน (X̅ = 3.80 , SD = 1.119) รองลงมาคือ มีการจัดประสบการณ์
ตรง เห็นบริบทสถานที่จริงให้กับนักเรียน เพ่ือใชในการสอนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.76 , SD = 1.089) และมีการจัดประสบการณ์ตรง เห็นบริบทสถานที่
จริงให้กับนักเรียน เพ่ือใชในการสอนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

(X̅ = 3.76  , SD = 1.089) และมีการแทกเนื้อหาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นในแต่ละเนื้อหา

บทเรียนที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาหรือชีวิตประจ าวัน  (X̅ =  3.75 , SD = 0.973) กับประสบการณ์
ผู้สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  (X̅ = 3.75 , SD = 1.066) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับ (รวมพร  มินา
นนท์ 2556) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาหลักการและเทคนิค
ทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติมีปัจจัยเชิงบวก ในด้านที่สนับสนุน เช่น ปัจจัยด้านผู้สอนที่
มีประสบการณ์และมีล าดับขั้นตอนการสอนในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม ในการนิเทศงานต้องเป็น
กัลยาณมิตร ใจเย็น คอยกระตุ้นให้นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ ส่วนด้านผู้เรียนต้องมีความ
สนใจใฝ่รู้หมั่นทบทวนเนื้อหาวิชาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ปัจจัยเชิงลบคือ ด้านสื่อที่มีอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ บนหอผู้ป่วย ต้องรู้จักการประยุกต์ใช้และด้านเวลาที่จ ากัดด้วยจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
ก าหนด ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคทฤษฎีและภาคทดลอง สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97.87 
และเมื่อขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์การฝึกภาคปฏิบัติร้อยละ 100 จาก
ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลต่อไป 
 สอดคล้องกับข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบ
บริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะ การให้ข้อมูลข่าวสารแกผู้สนใจจะช่วยเพ่ิมการพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจทางด้านสถานที่เกิดเหตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
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 5.1.1.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน จากผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในด้านปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ของ

ผู้เรียน มีค่าระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ =  3.7933 , SD = 0.69284) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รู้
และเท่าทันภัยอาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักกระบวนการทาง

นิติวิทยาศาสตร์ได้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (X̅ = 3.89 , SD = 1.111) รองลงมาคือ ผู้เรียนมีประสบการณ์

และความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี (X̅ =  3.87 , SD = 1.117) รองลงมา

คือสามารถวิเคราะห์งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (X̅ =  3.83 , SD = 1.139) รองลงมาคือ มีผู้เรียน

ตระหนักถึงองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน (X̅ =  3.81 , SD = 0.985) 

รองลงมาคือ มีการน าความรู้ทางนิติวิทยาศาตร์มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมประจ าวัน  (X̅ =  3.69  , 

SD = 1.061) และใฝ่เรียนรู้และให้ความสนใจที่จะศึกษางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (X̅ =  3.65 , 
SD = 1.094) มีเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับ (กานต์มณี บุญศรัทธา, 2559) ที่กล่าวไว้ว่า ความพร้อม
ของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนสังกดัเมืองพัทยาจ าแนกตามต าแหน่งงานระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้น ด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติยกเว้น 
ด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพร้อมของสถานศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเมือง
พัทยา จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สอดคล้องกับข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบ
บริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะ หากมีประสบการณ์ก่อนอจจะช่วยให้รู้และเท่าทันภัย
อาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง และยิติธรรม 
 
 5.1.1.4 ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว จากผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในด้านปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยทางด้านทาง

สังคมและครอบครัว มีค่าระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ = 3.9152 , SD = 0.58844) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า บุคลากรในครอบครัว มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.01 , SD = 1.096) รองลงมาคือ สถานะการจากสถานที่

เกิดเหตุจริง มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 
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3.97 , SD = 1.026) รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.96  , SD = 1.003) รองลงมาคือ เพ่ือน มีผลต่อการจัดการ

เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.94 , SD = 1.037) รองลงมา

คือ สถานศึกษา มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ 
= 3.92 , SD = 1.065) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ มีผลต่อการ

จัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.89 , SD = 1.700) 
รองลงมาคือ มูลนิธิต่างๆ มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.87 , SD = 1.072) รองลงมาคือ ความคับแค้นใจหลังได้รับความไม่ยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.84 , SD = 1.093) และรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =   3.78 , SD = 1.128) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
สอดคล้องกับ (ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2553) ที่กล่าวไว้ว่า ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1) ระดับของพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน พบว่าการ
ตระหนักรู้ด้านการเรียน บรรยากาศทางการเรียนและการสนับสนุนของครอบครัว ได้รับคัดเลือกเข้า
สมการเป็นล าดับที่1 ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการเรียนที่ดีร้อยละ41.3 3) พฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ขนาดโรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา 
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้ต่อวันของนักเรียน ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกตามเพศและ
รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองพบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สอดคล้องกับข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบ
บริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะ ปัจจัยของสังคมและเพ่ือน ครอบครัวมีผลบุคลากรใน
ครอบครัว มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
 

 5.1.1.5 ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี จากผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในด้านปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี  ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการ

สถานศึกษา มีค่าระดับความเห็นอยู่ที่ มาก (X̅ =  3.9380 , SD = 0.60968) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร กับนักเรียนผู้มีความสนใจ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
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วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (X̅ =  4.00 , SD =  1.024) รองลอง
มาคือ การใช้โทรศัพท์มือถือ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.99 , SD = 1.024) และแอพพลิเคชั่นออนไลน์ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.99 , SD = 1.020) รองลองมาคือ 
การมีฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านสถานที่เกิดเหตุ มีส่วนช่วยการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ =  3.92 , SD = 1.077) และ สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
สถานที่ เกิดเหตุ มีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา (X̅ = 3.92 , SD = 1.095) รองลงมาคือ ข่าวสารทางโทรทัศน์ ผลต่อการจัดการเรียนรู้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.89 , SD = 1.087) และเว็บไซต์ใน

ปัจจุบัน ผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (X̅ = 3.83 
มี, SD = 1.093) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับ (ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล, 2554) ที่กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยด้านผู้สอนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตามการรับรู้ของนักศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผู้สอน มีผลการจัดการเรียนการสอนบทเรียน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านรูปแบบการปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์ด้าน
การวัดผลและประเมินผลด้านจ านวนของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอนให้เวลาในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพราะต้องใช้เวลาในการ
ตอบ e-mail, chatroom, ICQ และ web board เป็นต้นผู้สอนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมการ
เชื่อมโยง (hyperlink)และ ผู้สอนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมการเชื่อมโยงกับสื่อต่างๆ 
 สอดคล้องกับข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบ
บริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้โดยเฉพาะปัจจัยของสื่อเทคโนโลยี มีผลต่อ การให้ข้อมูลข่าวสาร กับ
นักเรียนผู้มีความสนใจ มีส่วนช่วยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ และการป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
 5.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังที่ส่งผลความสัมพันธ์ต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา จะพบว่าเพศชาย เพศหญิง และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ มีความเห็นว่าปัจจัย
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม และ
ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาที่เพศชาย เพศหญิง 
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เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 กลุ่มผู้มีอายุทุกช่วงวัยในการศึกษา มีความเห็นว่าปัจจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน 
และปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม ปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียนและปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยีไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา ที่ผู้มีอายุทุกช่วงวัยในการศึกษา เห็นว่าปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ระดับการศึกษาทุกระดับ มีความเห็นว่าปัจจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
ครอบครัวและสังคม และปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านการบริหารจัด
การศึกษา และปัจจัยด้านประสบการณ์ ผู้ เรียน ที่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 ความถี่ของการพบเจออาชญากรรม มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ปัจจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  ปัจจัยด้านประสบการณ์
ผู้เรียนและปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน 
 วิธีการเข้าถึงข้อมูล มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยทางด้านการ
จัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  ปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียนและปัจจัย
ทางด้านสื่อเทคโนโลยีที่วิธีการเข้าถึงข้อมูล ไม่แตกต่างกัน  
 
 5.1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม 
  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 23 คน 
โดยแบ่งแยกการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 5.1.3.1 ปัญหาและอุปสรรค โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามจะเสนอปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ นโยบายและการบริหารจัดการของผู้บริหาร การที่เนื้อหาไม่ได้ก าหนด
ขอบเขตที่แน่นอน การมีทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้อย่างจ ากัด ขาดครูและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุสอน ตลอดจนปัจจัยทางสิ่งเวลามเช่น เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ล่าหลัง
ไม่ทันสมัย เป็นต้น 
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 5.1.3.2 ข้อเสนอแนะ โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามจะเสนอแนะแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ 
ขอให้เพ่ิมครูให้เหมาะกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสอนจากสถานะการจริง การเน้นสร้างเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ แปลกใหม่กิจกรรมท้าทายผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย กฎกติกาสากล อันเป็นการแก้ไขข้อขัดแย้งและพัฒนาสู่ความส าเร็จ 
 
5.2 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสิ่งต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มนักเรียน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่  12 – 18 ปี อาศัย
และศึกษาอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 373 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
นักเรียน จ านวน 600 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 520 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งถือว่ายอมรับ
ได้ (ผู้ศึกษาท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ในการค านวณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่
เนื่องจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามมักจะน้อยกว่าจ านวนที่ส่งไปผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างให้เกินเป็น 600 เพ่ือให้ได้แบบสอบถามกลับมาไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล) และแบบสัมภาษณ์ ในการนี้ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการ
การศึกษา หลักสูตร และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวม 10 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะจะจง ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูล 8 สัปดาห์ ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ ANOVA 
 ในการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
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 5.2.1  ลักษณะส่วนบุคคลของประชากร 
  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 12-18 ปี ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 5.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี มีระดับความเห็นอยู่ มากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนๆ
ลดลงมาตามล าดับ คือ ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ และ
ปัจจัยทางด้านการบริการจัดการสถานศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 - ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า 
ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา มากที่สุด 
 - ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า มีสื่อและ
อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มากที่สุด 
 - ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้เรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า รู้และเท่าทัน
ภัยอาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักกระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร์ได้ มากที่สุด 
 - ปัจจัยทางด้านทางสังคมและครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า บุคลากร
ในครอบครัว มีผลต่อกการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มาก
ที่สุด 
 - ปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร 
กับนักเรียนผู้มีความสนใจ มีส่วนช่วยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ และการป้องกันอุบัติเหตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มากที่สุด 
 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัย พบว่า  
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 - ด้านเพศสภาพ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นส่งผลต่อปัจจัยทางด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 - ด้านอายุ พบว่า  อายุทุกช่วงวัย มีความเห็นส่งผลต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 - ด้านระดับการศึกษา พบว่า นักรียนที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเห็นส่งผลปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ผู้เรียน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 - ด้านความถี่ของการพบเจออาชญากรรม พบว่า ความถี่ของการพบเจออาชญากรรมมี
ความเห็นส่งผลปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
ครอบครัวและสังคม ปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียนและปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน 
 - ด้านวิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พบว่า วิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความเห็นส่งผล 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  
ปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้เรียนและปัจจัยทางด้านสื่อเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน 
 
 5.2.4 สรุปปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 จากข้อค้นพบ จะท าให้ทราบว่า ปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อแนวการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา การขาดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการของหลักสูตรแต่ละสถานศึกษา นโยบายของผู้บริหารตลอดจน
การขาดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวัยรุ่นหรือนักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาและต่อยอดความรู้เข้าสู่
อุดมศึกษาหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 5.2.5 แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
  จากปัจจัยทั้ง 5 ด้านนี้ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการจัดการสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) ด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 4) ด้านทางสังคมและครอบครัว 5) ด้านสื่อเทคโนโลยี  
  จากการศึกษาเชิงปริมาณ ปัจจัยด้านสื่อเทคโนโลยี มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากกว่าปัจจัยอื่นๆ 
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต 
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กรุงเทพมหานคร เป็นปัจจัยที่มีความส าเร็จมากที่สุด วิธีปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จปัจจัยด้านสื่อ
เทคโนโลยี ดังนี้ สิ่งเสริมและสนัยสนุนให้มีการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมให้เกิด
การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  เช่น ข่าวสาร สื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต สังคม
ออนไลน์ เว็บไซด์ต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฎบัติและเรียนรู้จริง ตลอด
ถึงการรู้เท่าทันภัยเทคโนโลยี การป้องกันแก้ไข ระงับ เพ่ือให้เกิดความสุขและเป็นประโยชน์ต่อองค์
ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
  จากการศึกษาเชิงปริมาณ ปัจจัยอีก 4 ปัจจัย 1) ด้านการบริการจัดการสถานศึกษา 2) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านประสบการณ์ของผู้เรียน 4) ด้านทางสังคมและครอบครัว  ทั้ง 4 
ปัจจัยนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับลองลงมา เป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการเข้าถึง
สถานที่เกิดเหตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีปฏิบัติให้เกิดผล
ส าเร็จในแต่ละปัจจัยให้มากขึ้น ดังนี้ 
 1) ด้านการบริการจัดการสถานศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาทิ นโยบาย
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาหรือองค์กร ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา บริบทขอ ง
สถานศึกษาการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ตลอดจนมีการออกแบบหลักสูตรในส่วนของรายวิชาสถานที่เกิดเหตุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีวิธีการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ที่เน้นด้านนิติ
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทั้ ง การออกแบบสื่อการเรียนรู้  วิธีการสอน 
ประสบการณ์ผู้สอน จ านวนบุคลากรผู้สอน มีการออกแบบเอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ด้านสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ตลอดจนมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในแต่
ละเนื้อหาบทเรียนที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาหรือชีวิตประจ าวัน 
 3) ด้านประสบการณ์ของผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและ
ความช านาญที่เกิดจากการฝึกฝน การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า ตลอดการพบเห็นบางสิ่งบางอย่าง
มาในชีวิต ผ่านระบบประสาททั้ง 5 ของผู้เรียนเสมือนเป็นคลังความรู้ และสามารถพัฒนาเกิดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถจ าแนกได้ คือ ผู้เรียนมีประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี มีผู้เรียนตระหนักถึงองค์ความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถวิเคราะห์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมประจ าวัน รู้
และเท่าทันภัยอาชญากรรมต่างๆพร้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักกระบวนการ
เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นได้ ตลอดจนใฝ่เรียนรู้และให้ความสนใจที่จะศึกษางานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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 4) ด้านทางสังคมและครอบครัว  ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
เช่น การเรียนรู้การเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นจากเพ่ือน จากครอบครัว จากญาติพ่ีน้อง จากครู
อาจารย์ผู้สอน หรือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นต้น   
 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่น าไปสู่การปฎิบัติได้จริงคือการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์และการประชาสัมพันธ์
เนื้อหา สาระให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกวัย รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านประสบการณ์ของผู้เรียน และด้านทางสังคมและครอบครัว  ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพัฒนา
ยิ่งขึ้นไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
         5.3.1  ข้อเสนอแนะในเชิงปฎิบัติการ 
  จากการศึกษา พบว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาเห็นสมควรให้มีการพัฒนาจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้ที่ปฎิบัติจริง การน าเอาสื่อด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต และการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีการสอดแทรกเนื้อหารายวิชานิติวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา เป็นรูปแบบวิชา
เลือกเสรีหรือวิชาเพ่ิมเติม ส่วนบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนอาจจะมีการอบรมบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การยกระดับความเชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้าวสารทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางนิติวิทยาสาสตร์ในชั้นเรียน ตลอดจนบทบาทของผู้เรียน
ต้องมีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ต้องมีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฎิบัติ
จริงและเกิดความรู้จริงเพื่อใช้ในการต่อยอดในอนาคต 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต ทางกระทรวงศึกษาธิการควร
มีการก าหนดหลักสูตรมีเนื้อหาความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สอดแทรกในบทเรียน หรือก าหนด
เนื้อหาเข้ามาเป็นวิชาเสริมสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เข้าใจกระบวนการยุติธรรม การ
คิดอย่างเชิงวิทยาศาสตร์  ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในการจัด
อบรมบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นการยกระดับความเชี่ยวชาญในสาขานิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  เพ่ือประโยชน์ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  5.3.3.1 ควรมีวางแผนในการเก็บข้อมูลให้ดี เนื่องจากช่วงที่ผู้ศึกษาท าการเกิดข้อมูลเป็น
ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ซึ่งทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ปิด
และหยุดการเรียนการสอน จึงเป็นเหตุให้มีการเลื่อนการเก็บข้อมูลออกไป ดังนั้นหากมีการศึกษาใน
ครั้งต่อไปควรวางแผนในการเก็บข้อมูลให้รอบคอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
  5.3.3.2 ควรการประสานงานกับทางโรงเรียนที่จะเก็บข้อมูล ควรมีความชัดเจนและ
ก าหนดวันรับเครื่องมือที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุที่ที่อยู่หรือหมายเลขติดต่อของผู้ศึกษา เพ่ือจะได้
ประสานงานเกิดความชัดเจนที่ถูกต้อง  
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