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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN: 1905-9590)
ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561 และตัง้ แตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
(ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริม่ จัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online) (ISSN: 2651-107X) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เริ่มตีพิมพใน ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออก ราย 3 เดือน
(4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม ทั้งนี้กําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน –
เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารได
เปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ฉบับที่ 3
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม และ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน และเพื่อหลีกเลี่ยง
การตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน ในป พ.ศ. 2559 จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1
ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทศั น (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวานิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน

อธิการบดี

บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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นโยบายการจัดพิมพ:
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
1. ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพและ
ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
2. ผูเ ขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีทบี่ ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ
ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
3. ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบในการ
ขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
4. ผูเขียนที่ปรากฏชื่อในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน
การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม
ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยั อยางมีสว นรวมในเชิงปญญาของเนือ้ หางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา
หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ
ในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
5. ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง
ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
6. ผูเ ขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทบั ซอนซึง่ อาจมีผลสําคัญหรือมีอทิ ธิพลตอเนือ้ หาทีป่ รากฏ
ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
7. ผูเ ขียนตองเขียนบทความใหถกู ตองตามรูปแบบของวารสารทีก่ าํ หนดไวในคําแนะนําในการจัดเตรียม
ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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8. ผูเขียนตองเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช
ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
9. ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน
การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ
ถอนบทความหากจําเปน
บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
1. ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความที่อยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของและ
ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
2. ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบั ซอนของบทความ เชน เปนบทความที่ตน
มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ
โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3. ผูท รงคุณวุฒคิ วรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ พิจารณาใหขอ เสนอแนะ
ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูท รงคุณวุฒคิ วรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ ชวย
ใหผเู ขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวา บทความนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพไมดแี ละถูกปฏิเสธ
การตีพิมพก็ตาม
4. ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา
ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
5. ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ
ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความที่พิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
2. บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้ หาทางวิชาการโดยปราศจากอคติในเรือ่ งคุณลักษณะใด ๆ
ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3. บรรณาธิการตองตีพมิ พบทความทีผ่ า นกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองบทความแลว ซึง่ พิจารณา
จากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทงั้ เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิ ความทันสมัย และเนือ้ หาสอดคลองกับ
ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
4. บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกีย่ วกับบทความทีส่ ง มาพิจารณาตีพมิ พเผยแพร รวมทัง้ ตองควบคุม
ใหกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
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5. บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น
(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความทันที หากพบ
การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”
หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
6. บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไขปญหา
ทางจริยธรรมนั้น ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนั้นจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
สถานที่ติดตอ:
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร. 053-201800-4 โทรสาร. 053-201810
E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
URL : journal.feu.ac.th
URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu
 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจาํ เปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนือ้ หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเ ขียนแตละทาน
กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิถ์ อื เปนความรับผิดชอบของผูเ ขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า
ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ประจําฉบับ
รองศาสตราจารย ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย ดร. ฐาปนีย ธรรมเมธา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย ดร. นันทสารี สุขโต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย ดร. ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย ดร. พิชาภพ พันธุแพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รองศาสตราจารย ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดร. เสริมศรี ไชยศร

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รองศาสตราจารยรัตนาภรณ อัตธรรมรัตน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนพันธ ไลประกอบทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนามาศ ตรีวรรณกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนิท สิทธิ

มหาวิทยาลัยแมโจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกานดา ตปนียางกูร

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย ดร. พัชรีวรรณ กิจมี

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนฉบับนีเ้ ปนวารสารฉบับแรกของป พ.ศ. 2562 ซึง่ เปนที่ 13
ของวารสาร ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเผยแพรเฉพาะในรูปแบบวารสารออนไลน
ผูอานสามารถเขาถึงผานเว็บไซตวารสารที่ URL: http://journal.feu.ac.th/ และเว็บไซตระบบการจัดการ
วารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
บทความในวาสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้ ประกอบดวยบทความดานการศึกษา
ทีน่ า สนใจ ซึง่ สามารถนําไปปรับประยุกตพฒ
ั นาตอยอดทัง้ ในการทํางานและการศึกษาคนควาหลายบทความ
อาทิ บทความเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ” และบทความเรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5” เปนตน นอกจากนี้
ในฉบับยังมีบทความทีน่ าํ เสนอองคความรูเ ชิงสหวิทยาการดานนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพือ่ หาแนวทาง
พัฒนาและแกไขปญหาการลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียข องกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อีกดวย
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิง่ วาผูอ า นจะไดรบั สารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนีแ้ ละ
ใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา ที่กรุณาประเมิน
คุณภาพบทความกอนการเผยแพร
กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อ
เผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนซึง่ มีกาํ หนดออกปละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม
– มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถนุ ายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม
- ธันวาคม ในแตละฉบับประกอบดวยบทความจํานวนไมเกิน 20 บทความ ตามทีก่ องบรรณาธิการไดประกาศ
ไวในนโยบายการจัดพิมพบนเว็บไซตวารสาร และบนเว็บไซตระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo
ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป
ทานที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สามารถศึกษา
คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และจากระบบการจัดการ
วารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index รวมทัง้ สามารถติดตาม
อานบทความจากวารสารออนไลนในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน
ThaiJo ดวยเชนกัน
บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี 2) ปจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี
3) การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี และ 4) ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี ประชากร คือ ผูซื้อ
รถยนตมอื สองผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี จํานวนตัวอยาง 400 คน ใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน
ไดแก แบบชั้นภูมิ แบบโควตา และแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: siriwan.littleface@gmail.com
**อาจารยที่ปรึกษาหลัก (อาจารย ดร. ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด)
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สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ ภาพรวมอยูใ นระดับมาก 3) การตัดสินใจซือ้ ภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ และ
4) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล กระบวนการ การสงเสริมการขาย การตลาด
แบบไวรัล และการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ
สวนประสมทางการตลาด การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ การตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สอง
เต็นทรถยนตมอื สอง จังหวัดเพชรบุรี

Abstract
This research aims to study 1) marketing mix factors relating the decision making for
buying used cars of consumers from used car dealer in Phetchaburi province, 2) integrated
marketing communication factors relating the decision making for buying used cars of consumers
from used car dealer in Phetchaburi province, 3) the decision making for buying used cars of
consumers from used car dealer in Phetchaburi province, and 4) factors affecting the decision
making for buying used cars of consumers from used car dealer in Phetchaburi province.
Population was consumers who decided to buy used car from used car dealer in Phetchaburi
province and sample size was 400. Sampling techniques employed included stratified sampling,
quota sampling, and simple random sampling. Questionnaires were used as data collection tool.
The statistics utilized in preliminary data analysis included frequency, percentage, mean, standard
deviation and multiple regression.
The research were found that 1) the marketing mixed was, in overall, in high level,
2) the integrated marketing communications was, in overall, in high level, 3) the decision making
was, in overall, in highest level, and 4) factors affecting the decision making for buying used cars
of consumers from used car dealer in Phetchaburi province included age, status, occupation,
income, price, place, people, process, sales promotion, viral marketing and merchandising at 0.05
statistically significant level.

Keywords
Marketing Mix, Integrated Marketing Communications, Decision Making, Used Car, Used
Car Dealer, Phetchaburi Province
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บทนํา
ในสังคมปจจุบัน “รถยนต” นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษยที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มความสะดวกสบาย ไมวาจะเปนการเดินทาง การทํางาน หรือ
การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในสังคมหรือภาคพื้นที่ที่การบริการขนสงมวลชนมีไมเพียงพอ ทําใหผูบริโภค
ตองการมีรถยนตสวนตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รถยนตยังเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอีกดวย เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมนํารองและมีสถานะ
เปนฐานการผลิตที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก (Yongpisanphob, 2017, 1) จากขอมูลทางสถิติเปดเผยวา
ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนตไดสูงเปนอันดับที่ 12 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย
และอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะที่ยอดจําหนายเปนอันดับที่ 19 ของโลก อันดับ 6 ของเอเชียและอันดับ 2
ของอาเซียน (Yongpisanphob, 2017, 2)
สถานการณดังกลาวสงผลใหภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไทยในไตรมาสที่ 3/2560 มีแนวโนม
ขยายตัว อยางตอเนื่อง หลังเผชิญภาวะอุตสาหกรรมรถยนตที่คอนขางผันผวน โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาล
มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผาน “โครงการรถคันแรก” ทําใหตลาดรถยนตในประเทศเติบโตเปนอยางมาก
สงผลใหรถยนตหลังสิ้นสุดโครงการเกิดการดึงอุปสงค หรือความตองการซื้อรถยนตในระยะเวลา 3-4 ป
ลวงหนามารวมไวในชวงระยะเวลาโครงการ (Yongpisanphob, 2017, 3)
นโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก หรือโครงการรถคันแรก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
ใหประชาชนทีม่ รี ายไดนอ ยและไมเคยมีรถยนตมากอน ใหสามารถเปนเจาของรถยนตคนั แรกไดในราคาทีถ่ กู
ลงกวาปกติ โดยมีเงื่อนไขหลักวาผูซื้อที่สามารถขอใชสิทธิไดจะตองเปนผูที่มีอายุไมตํ่ากวา 21 ปบริบูรณ
ที่ซื้อตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Phetcharat, 2015, 855) และไมสามารถ
ซื้อขายเปลี่ยนมือไดเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป (Phetcharat, 2015, 856) สงผลใหอุปทานรถยนตเกา
ในตลาดที่มีอายุครบ 5 ปตามเงื่อนไข เกิดอัตราการหมุนเวียนในสต็อกดีขึ้น (Yongpisanphob, 2017, 7)
ประกอบกับบริษัท มาสเตอร มอเตอร เซอรวิสเซส เปดเผยวารถในโครงการตามนโยบายรัฐบาลประมาณ
รอยละ 40 ถูกขายเขาสูตลาดหลังจากครบ 5 ปตามเงื่อนไขและอีกประมาณรอยละ 60 ยังคงมีการใชรถ
ตอไป สถานการณดังกลาวนําไปสูแนวโนมความตองการซื้อรถยนตที่เพิ่มขึ้นในตลาด เนื่องจากผูบริโภค
สามารถเลือกซื้อรถที่มีสภาพใหมและมีความทันสมัยไดมากขึ้น (Thansettakij, 2016) ภาวะเชนนี้จะมีผลให
ผู  ป ระกอบการ SME รวมไปถึ ง เต็ น ท ร ถมื อ สองยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งจากสภาวะการแข ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น
(Yongpisanphob, 2017, 7) ไม เ ว น แต ส ภาวะการแข ง ขั น ของผู  ป ระกอบการเต็ น ท ร ถยนต มื อ สอง
ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดการแขงขันของผูประกอบการรายใหมภายใตระบบการคาเสรีและการพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง การกําหนดกลยุทธทางการตลาดจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งเพื่อชวยในการดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว
และตรงจุด
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จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางตอนใตของภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 6,225.138 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก เมืองเพชรบุรี เขายอย หนองหญาปลอง ชะอํา
ทายาง บานลาด บานแหลม และแกงกระจาน (Phetchaburi Province, 2018) มีจํานวนประชากร
482,375 คน (Official Statistics Registration Systems, 2017, 3) จาก Economic forecasting report,
Phetchaburi Province (2017) พบวา เศรษฐกิจในภาพรวมมีการขยายตัวรอยละ 3.8 ซึ่งดานอุปสงค
ขยายตัวรอยละ 3.6 และดานอุปทานขยายตัวรอยละ 4.0 สวนหนึ่งมีปจจัยสนับสนุนมาจากโครงการ
รถคันแรกทีไ่ ดทยอยหมดอายุลงตัง้ แตปลายป พ.ศ. 2559 ทําใหผซู อื้ รถสามารถขายเปลีย่ นมือหรือซือ้ รถยนต
คันใหมได ซึ่งจะชวยกระตุนการบริโภคภาคเอกชนไดอีกทางหนึ่ง ประกอบกับขอมูลสถิติการดําเนินการ
โอนรถยนตมือสอง ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี พบวา ป พ.ศ. 2560
ในภาพรวมรถยนตมอื สองมีอตั ราการโอนกรรมสิทธิเ์ พิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2559 ในอัตรารอยละ 105.72 ดังแสดง
ในตารางที่ 1 จึงสามารถอนุมานไดวา ตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตขึ้น

ตารางที่ 1
สถิติการดําเนินการโอนรถยนตมือสอง ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

ที่มา: Phetchaburi Province, Department of Land Transport (2017)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตใน
จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธและการสือ่ สารทางการตลาดแบบ
บูรณาการสําหรับกิจการเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี ใชในการวางแผนการใหบริการใหสอดคลอง
กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี และนําไปปรับใชเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม
และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภค
ผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี
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2. เพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนต
มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสอง
ในจังหวัดเพชรบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค
ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย แนวคิดประชากรศาสตร (Sareerat, 1995a, 41)
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Kotler, 2012, 92) แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Wongmontha, 2004, 90) และแนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2012, 195) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรศาสตร (Sareerat, 1995a, 41) กลาววา ลักษณะของประชากรศาสตร ประกอบดวย
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา องคประกอบดังกลาวเปนเกณฑที่นิยม
นํามาใชในการแบงสวนการตลาด และกําหนดตลาดของกลุมเปาหมาย
สวนประสมทางการตลาด (Kotler, 2012, 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและ
ความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมทางการตลาดมีเพียง 4 ตัวแปร ไดแก
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ตอมามีการเพิ่มตัวแปรอีก 3 ตัวแปร
ไดแก บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดตาม
ยุคสมัยใหม
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Wongmontha, 2004, 90) ที่กลาววาการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เปนการใชเครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดรวมกัน เพือ่ สรางใหเกิดผลกระทบทางการ
สื่อสารที่มีพลัง หรือเปนการประสมประสานหลายเครื่องมือสื่อสารเขาดวยกันอยางเหมาะสม เพื่อการจูงใจ
หลายรูปแบบกับกลุม เปาหมายอยางตอเนือ่ ง ประกอบดวยเครือ่ งมือดังตอไปนี้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส การตลาด
แบบไวรัล การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และการใชผลิตภัณฑเปนสือ่ โดยมีประสิทธิผล
ของการสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการดั ง ที่ (Kaweeya, 2004) ได อ ธิ บ ายไว ว  า สามารถสื่ อ สารให
กลุม เปาหมายรับรูว า สินคาหรือบริการขององคกรสามารถตอบสนองความตองการได สามารถสือ่ สารกับกลุม ลูกคา
เปาหมายจนรูสึกถึงสินคาหรือบริการขององคกรมีความเหมาะสมทั้งในดานคุณภาพและราคา และสามารถ
สื่อสารจูงใจใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการขององคกร
แนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2012, 195) ไดกลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา
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การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ แสดงใหเห็นวา
กระบวนการตัดสินใจซื้อจะเริ่มตนกอนการซื้อจริง และมีผลกระทบหลังการซื้อเกิดขึ้น สอดคลองกับแนวคิด
ของ (Watson, 1994) ทีก่ ลาววา การตัดสินใจซือ้ เปนกระบวนการในการเลือกทีจ่ ะกระทําในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จาก
ทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ
ในชีวิตประจําวัน โดยที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาและบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ ซึ่ง
ถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบ ริโภค การกระจายสินคาและสรางความยอมรับ
ของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสอง
ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1963)
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เริ่มจากการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ซึ่งแบงตามอําเภอ ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก เมืองเพชรบุรี เขายอย
หนองหญาปลอง ชะอํา ทายาง บานลาด บานแหลม และแกงกระจาน จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบโควตา
(Quota Sampling) โดยแบงจํานวนตัวอยางใหเทาๆ กันทุกอําเภอ และสุดทายใชการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยผูที่ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองมีโอกาสถูกเลือก
เทาๆ กัน ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 400 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคล ซึง่ เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สอง
ของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (IOC) อยูที่ 1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และนําไปวิเคราะห ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.953 เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบวา
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดได ค  า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ 0.890 ป จ จั ย การสื่ อ สารทางการตลาด
แบบบูรณาการไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 และปจจัยการตัดสินใจซื้อไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.766

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถามโดยใชคา ความถี่ และรอยละ
4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค
ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 วิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สอง
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 2
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น
มาเป น ลํ า ดั บ แรก รองลงมา คื อ ด า นบุ ค คล ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ
2. การวิเคราะหปจ จัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต
มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 3
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของ
กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ
มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส
ดานการขายโดยพนักงานขาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดแบบไวรัล ดานการประชาสัมพันธ
ดานการตลาดทางตรง ดานการโฆษณา และดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามลําดับ
3. การวิเคราะหการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 4
ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต มื อ สองของผู  บ ริ โ ภค
ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

ÖćøêĆ éÿĉ î ĔÝàČĚĂøë÷îêŤ ×ĂÜñĎšïøĉ ēõÙñŠć îđêĘ î ìŤ ø ë÷îêŤ öČĂÿĂÜĔîÝĆ ÜĀüĆéđóßøïč øĊ
1. éšćîÖćøøĆïøĎšðŦâĀć
2. éšćîÖćøÙšîĀć×šĂöĎú
3. éšćîÖćøðøąđöĉîìćÜđúČĂÖ
4. éšćîÖćøêĆéÿĉîĔÝàČĚĂ
5. éšćîÖćøðøąđöĉîñúĀúĆÜÖćøàČĚĂ
øüö

Mean
4.21
3.96
4.36
4.34
4.19
4.21

S.D.
0.53
0.54
0.51
0.52
0.55
0.37

Ēðúñú úĞ ć éĆ ïìĊę
öćÖìĊęÿčé 3
öćÖ
5
öćÖìĊęÿčé 1
öćÖìĊęÿčé 2
öćÖ
4
öćÖìĊę ÿčé

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ
ดานการตัดสินใจซือ้ ดานการรับรูป ญ
 หา ดานการประเมินผลหลังการซือ้ และดานการคนหาขอมูล ตามลําดับ
4. การวิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สอง
ในจังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 5
ผลการวิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรดี ว ยวิธี
Stepwise
êĆ ü Ēðø
éšćîÖćøĔßšñúĉêõĆèæŤđðŨîÿČęĂ
éšćîÖøąïüîÖćø
éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćø×ć÷
éšćîøćÙć
éšćîïčÙÙú
éšćîÖćøêúćéĒïïĕüøĆú
ĂćßĊóĂĉÿøą (ĂćßĊó)
Ăć÷č 41 ðŘ×ċĚîĕð (Ăć÷č)
éšćîßŠĂÜìćÜÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷
øć÷ĕéšđÞúĊę÷êŠĂđéČĂî 15,001-30,000 ïćì (øć÷ĕéš)
ēÿé (ÿëćîõćó)
ÙŠćÙÜìĊę
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
F
*öĊîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉ ìĊęøąéĆï 0.05

Unstandardized Coefficients B
0.207*
0.16*
0.104*
0.109*
0.085*
0.077*
0.08*
0.087*
0.061*
0.064*
0.059*
0.736
0.622
0.611
0.23341
58.091*

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ ดวยวิธี Stepwise เนื่องจาก
เปนวิธีที่มีความเหมาะสมในการคัดเลือกตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา
มากทีส่ ดุ พบวา ดานการใชผลิตภัณฑเปนสือ่ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการขาย ดานราคา ดานบุคคล
ดานการตลาดแบบไวรัล อาชีพอิสระ อายุ 41 ปขึ้นไป ดานชองทางการจัดจําหนาย รายไดเฉลี่ยตอเดือน
15,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ (Khansen, 2015, 35) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซือ้ ฯ ภาพรวมอยูใ นระดับมาก ขอคนพบดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ผูบ ริโภคใหความสําคัญ
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กับกิจกรรมทางการตลาดทีก่ จิ การเลือกใชในการนําเสนอสินคาและบริการ เพือ่ ตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจ หรือเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ จากผลการศึกษา
สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) ที่ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรหรือเครื่องมือ
ทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได บริษทั มักจะนํามาใชรว มกันเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการ
ของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย

2. ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ
ปจจัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ ฯ พบวา ภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 6) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก ชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการมีการเลือกใชการตลาดที่ผสมผสานสื่อ
ในหลากหลายรูปแบบ ทีส่ อื่ สารไปยังกลุม เปาหมาย ซึง่ เปนการสือ่ สารทีส่ ามารถวัดผลได ทําใหเกิดการสือ่ สาร
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นอีกดวย สอดคลองกับแนวคิด
ของ Wongmontha (2004) ที่กลาวถึงการตลาดแบบบูรณาการวา เปนกลยุทธวิธีการสื่อสารแนวใหม
ที่ในภาคธุรกิจนิยมนํามาใช เพื่อสรางภาพพจนเชิงบวกของสินคา บริการและองคกร ใหเกิดขึ้นในใจ
ของผูบ ริโภค และยังเปนเครือ่ งมือสําคัญทีช่ ว ยสนับสนุนการตลาดและสงผลถึงความสําเร็จของธุรกิจอีกดวย

3. การตัดสินใจซื้อฯ
การตัดสินใจซือ้ ฯ พบวา ภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sitthi, Rojanasang
& Pongthanapanich (2012, 6) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารทางการตลาดทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อฯ
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูผานการสํารวจเงื่อนไข กอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Kotler (2012)
ที่กลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค ผานกระบวนการ
5 ขั้นตอน ไดแกการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล
หลังการซื้อ แสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซื้อจะเริ่มตนกอนการซื้อจริง และมีผลกระทบหลังการซื้อ
เกิดขึ้น

4. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ ฯ พบวา ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพอาชีพ
และรายไดของผูบ ริโภค สอดคลองกับงานวิจยั ของ Yuneyong (2014, 66) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ งปจจัยการตลาด
รถมือสองในเขตกรุงเทพฯ พบวา อายุ อาชีพ และรายได มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ฯ อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Santimit, 2015, 103) ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการสําหรับผูประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขตกรุงเทพฯ พบวา
ดานสถานภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการสังเกต
ของผูวิจัย พบวา คุณลักษณะดานปจจัยสวนบุคคล ถือเปนความหลากหลายและความแตกตางของบุคคล
สามารถบงชีใ้ หเห็นถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกหรือการตัดสินใจทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด
ของ Sareerat (1995b, 41) ที่กลาววา ตัวแปรลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยบงชี้
ตลาดเปาหมายไดงาย ชัดเจน และสะดวกตอการตัดกลุมผูบริโภค
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล และ
ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ Khansen (2015, 26) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
พบวา ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อฯ โดยผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสําคัญกับราคารถทีม่ คี วามสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมเมือ่ เปรียบเทียบกับคูแ ขง
และสถานทีต่ งั้ ทีม่ คี วามสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) ทีก่ ลาววา ราคามีสว น
ในการทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางกันและมีผลตอการรับรูถึงคุณคา โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางมูลคาผลิตภัณฑกับราคา และคุณภาพของการบริการของผลิตภัณฑ และสอดคลองกับแนวคิดของ
Sareerat (2003) ที่กลาววา การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก เนื่องจากทําเลที่ตั้ง
จะเปนตัวกําหนดกลุม ลูกคาทีจ่ ะเขามาใชบริการ ดังนัน้ สถานทีใ่ หบริการจึงควรครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นการใหบริการ
กลุม เปาหมายใหไดมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของ Yachompoo (2016, 66) ไดศกึ ษาเรือ่ ง
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี พบวา ดานพนักงานและดานกระบวนการบริการ
ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ฯ กล า วคื อ ผู  บ ริ โ ภคส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ พนั ก งานที่ มี ค วามรู 
ความเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา และใหความสําคัญในเรื่องความตรงตอเวลาในการนัดหมายรับรถยนต
และความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock (2002) ที่กลาววา บุคคล
ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางแตกตางเหนือ
คูแขงขัน นอกจากนี้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการทํางานจะสามารถสรางความพึงพอใจให
แกลูกคาได และสอดคลองกับแนวคิดของ (Sareerat, 2003) ที่กลาววา กระบวนการใหบริการเปน
สวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสงมอบบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได เนือ่ งจากการใหบริการโดยทัว่ ไปมักประกอบดวยหลายขัน้ ตอน ซึง่ ในแตละขัน้ ตอนตองประสาน
เชือ่ มโยงกันอยางดี หากมีขนั้ ตอนใดไมดแี มแตขนั้ ตอนเดียว ยอมทําใหการบริการไมเปนทีป่ ระทับใจแกลกู คา
ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบวา ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาด
แบบไวรั ล และด า นการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น สื่ อ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ฯ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 1) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา
ดานการสงเสริมการขายและการใชผลิตภัณฑเปนสือ่ มีผลตอตัดสินใจเลือกซือ้ ฯ สามารถอธิบายไดวา ผูบ ริโภค
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ใหความสําคัญกับขอเสนอเงินดาวน สวนลดดอกเบีย้ และรายการของแถม และสามารถทําการทดลองสินคา
ได เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Wongmontha (1997) ที่ไดกลาวไววา การสงเสริมการขายเปนกิจกรรม
การสือ่ สารทางการตลาดทีก่ อ ใหเกิดการตัดสินใจซือ้ เปนเครือ่ งมือทีท่ าํ ใหผบู ริโภคเกิดความสนใจในตัวสินคา
และเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับกลุมลูกคา อีกทั้งยังกลาวอีกวา การใชผลิตภัณฑเปนสื่อยังเปนเสมือน
สือ่ เคลือ่ นทีท่ กี่ อ ใหเกิดการสือ่ สารตราสินคาไดเปนอยางดี และกระตุน ใหเกิดการซือ้ ในชวงเวลานัน้ ไดอกี ดวย
และสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuneyong (2014, 66) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดรถมือสอง
ในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตลาดไวรัล มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อฯ สามารถอธิบายไดวา บุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ และถามีบุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่รูจัก
ตองการซื้อรถมือสองจะเกิดการแนะนําและบอกตอ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา
การตลาดแบบปากตอปาก เปนเทคนิคทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนตํ่า เนื่องจากพฤติกรรม
ของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีเครือขายอินเตอรเน็ตในการสรางและกระจายขาวสาร
อยางรวดเร็ว ทําใหการตลาดแบบปากตอปากมีนํ้าหนักในโครงสรางความนาเชื่อถือ เนื่องจากมีการยืนยัน
จากคนรอบตัวของผูรับเองจึงสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี

สรุป
จากผลการวิจัย พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล
กระบวนการ การสงเสริมการขาย การตลาดแบบไวรัล และดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ เปนปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวมา
เสนอแนะตามรายละเอียดดานลาง

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับผูบ ริโภค ทีม่ อี ายุ 41 ปขนึ้ ไป สถานภาพ
โสด อาชีพอิสระ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี
1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับกระบวนการการใหบริการ
ที่เปนระบบ รวดเร็ว และมีเงื่อนไขที่ไมซับซอน ควรมีการกําหนดราคารถยนตมือสองใหมีความเหมาะสม
กับคุณภาพ และใหความสําคัญกับชองทางในการจัดจําหนาย โดยเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารใหมีการ
อัพเดตไปตามความนิยมของยุคสมัย เพื่อชวยในการเขาถึงผูบริโภค นอกจากนี้ยังควรมีการสรางมาตรฐานที่
ดีใหกับพนักงาน ในเรื่องความรูทั่วไปของรถยนต และสมรรถนะของรถยนตในแตละรุน เพื่อใหคําแนะนํา
ได อ ย า งเหมาะสม ตลอดจนมี ก ารใส ใ จในเรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพและการแต ง กายของพนั ก งาน เพื่ อ สร า ง
ความไววางใจและสงผลใหภาพลักษณของกิจการมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
1.3 ปจจัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับขอเสนอพิเศษ
และการจัดโปรโมชัน่ เพือ่ ชวยในการดึงดูดกลุม ลูกคาและสามารถเขาถึงผูบ ริโภคตามสถานการณทางเศรษฐกิจ
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และควรมี ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานในการให บ ริ ก าร เพื่ อ ให ผู  บ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจและเป น
กระบอกเสียงทีช่ ว ยเสริมสรางภาพลักษณทดี่ ใี หกบั กิจการ นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการยังควรมีการนําเสนอจุดเดนและ
คุณสมบัติพิเศษของรถยนตในแตละรุนแตละยี่หอ เพื่อดึงดูดลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ
และเกิดความตองการในการใชรถยนตมือสอง

2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการเพิม่ เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหเปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมปจจัย
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสองมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการขยายขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัยใหกวางขึ้น เพื่อเพิ่มกลุมตัวอยางใหครอบคลุม
ระดับภาคหรือระดับประเทศ เพือ่ ชวยใหทราบปจจัยทีส่ ง ผลในการตัดสินใจซือ้ ฯ ในแตละพืน้ ที่ ซึง่ ผลการวิจยั
จะสามารถนําไปตอยอดการศึกษาและเปนประโยชนตอวงการเต็นทรถยนตมือสองมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาถึงลักษณะรถยนตหรือรูปแบบรถยนตทสี่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ ฯ เพือ่ นําไป
วางแผนการดําเนินงานใหรองรับกับความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรม
วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระและการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระ
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรีใ นรายวิช าระบบเศรษฐกิจและสถาบัน วิธีการศึกษาใช แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชา
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน จํานวน 98 คน ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 จากนั้นนําผลการศึกษามาพัฒนา
ตามแผนไปสูเ ปาหมาย ในรายวิชา ใชการวิจยั เชิงกึง่ การทดลองโดยเปรียบเทียบผลการเรียนแบบดัง้ เดิมและ
การเรียนอยางอิสระโดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ในป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ที่ไมเคยเรียน
ในรายวิชาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษาพบวา ปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษา คือ ชั่วโมง
การบรรยายมากเกินไป รอยละ 92 และขาดการปฏิบตั ใิ นรายวิชาทีท่ าํ ใหเขาใจแนวคิดทีช่ ดั เจนขึน้ รอยละ 89
และความตองการขยายความรูที่ไดจากการบรรยายในหองเรียนใหลึกและแนนมากยิ่งขึ้น รอยละ76
ควรมีกิจกรรมในการไดมาในความรูใหมๆ รอยละ 69 วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระตามแผนไปสู
เปาหมาย กําหนดใหเรียนผานการบรรยายคิดเปน 22.5 ชั่วโมง ที่เหลือในหองเรียน 22.5 ชั่วโมงเปนกิจกรรม
การเรียนอยางอิสระ ในขณะที่การเรียนอยางอิสระนอกหองเรียนมีเวลา 40 ชั่วโมง และนักศึกษาที่เรียน
อยางอิสระมีผลการเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดับปานกลางโดยมากกวา
การเรียนแบบดั้งเดิมซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M= 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

คําสําคัญ
การเรียนอยางอิสระ การจัดตั้งการเรียนแบบอิสระ รายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

Abstract
The objective of this research was aimed 1) to examine problems and obstacles in learning
and the needs for student activities, method for setting up the independent study and 2) to compare
learning outcomes between traditional learning and independent study of the undergraduate
students in the ‘Institutions and Economic Systems’ course. The questionnaires were used as a
research instrument, enquiring the respondent’s opinion about problems and obstacles in learning
and the needs for student activities. The sample included the undergraduate students who had ever
enrolled in the Institutions and Economic Systems’ subject, a total of 98 people during 2015 - 2016.
The results are expected that it would be further developed according to the planned course goals.
The quasi-experimental research was adopted. The students’ learning outcomes between traditional
learning and independent study were compared. The samples were divided into two groups; each
group of 15 subjects, who have never enrolled the Institutions and Economic Systems’ course. In
data analysis, the statistics implemented included percentage, mean and standard deviation.
The results demonstrated the problems and obstacles and the need for student activities;
excessive lecture hours (92 percent), and lack of practice in courses for sure of clearer concepts
(89 percent), and a desire to widen the knowledge gained from lectures (76 percent), the number of
activities should be increased to gain more new knowledge (69 percent), method for setting up the
independent study to achieve the planned course goals and the required learning through lecture
represented 22.5 hours, and the remaining of 22.5 hours for independent study, independents study outside
the classroom included 40 hours. The learning outcomes of the students given the independent
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study represented an average of 2.78 (M = 2.78, SD = 0.45) at fair satisfaction level, higher than
traditional learning outcomes; an average of 1.97 (M = 1.97, SD = 0.52), at less satisfaction level.

Keywords
Independent Learning, Setting Up Independent Learning, Economic System and
Institution Course

บทนํา
สังคมแหงขอมูลขาวสารซึ่งขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การเขาถึงขอมูล
ไดอยางอิสระสงผลใหเกิดการเปลี่ยนการสื่อสารไปดวยซึ่งสถาบันการศึกษาไดนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาโดยมีเปาหมายเพือ่ ดึงศักยภาพของผูเ รียนใหพฒ
ั นาความรูท กั ษะ
ที่ลึกยิ่งขึ้นตามความสนใจของตนเองและขัดเกลาใหรักการเรียนรูทางวิชาการมากยิ่งขึ้น มีความแตกตาง
จากการถายทอดความรูแ บบชุดสําเร็จรูปจากผูส อนไปยังนักศึกษาทีฟ่ ง คําบรรยายจากผูส อนเปนหลัก นักศึกษา
อยูในฐานะผูรับรูขอมูล ขาดความกระตือรือรน ในขณะที่การเรียนอยางอิสระโดยนักศึกษาในฐานะเปน
เจาภาพหลัก สามารถกําหนดปญหา วิเคราะหปญ
 หาไดอยางถูกตอง การหาทางเลือกทีเ่ ปนไปได ตอการคน
พบผลลัพธทดี่ ที สี่ ดุ และสามารถพิสจู นความถูกตองไดโดยตนเองซึง่ ถือวาเปนนวัตกรรมการศึกษาในยุคปจจุบนั
หากสามารถจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระไดอยางพอเหมาะ ทัง้ นีข้ นึ้ กับอาจารยผสู อนในรายวิชาทีจ่ ะปรับทิศทาง
เนือ้ หาและวิธกี ารสอนสําหรับกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา ทัง้ นีพ้ บวา มีงานทีศ่ กึ ษาและคนพบเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระ กลาวคือ ภารกิจของการสอน คือ การเลือกเนือ้ หาของการสอนเพือ่ ใหมนั่ ใจวา
มีการจัดการจัดตั้งที่มีเหตุผลของการเรียนอยางอิสระซึ่งไดรับการพิสูจนแลววา กิจกรรมที่มากเกินไป ของ
ผูสอนในการถายโอนความรูในคําอธิบายรายละเอียด มักจะนําไปสูการยับยั้งในการรับรูของนักศึกษา แต
หากเปนการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวมจะมีความกระตือรือรนมากที่สุด
(Kulzhanov & Kulzhanova, 2012) กิจกรรมดังกลาวนี้กอใหเกิดการลดชั่วโมงการสอนในหองเรียนอยางมี
นัยยะสําคัญระหวางนักศึกษากับผูสอนโดยชดเชยการเพิ่มชั่วโมงของการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา
เปนไปในรูปแบบความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองและการประยุกตใชความคิดสรางสรรคของ
ความรูที่ไดรับ ดังนั้นภารกิจหลักของผูสอน คือ การสรางเงื่อนไขที่ชวยใหมั่นใจไดวา นักศึกษาสามารถ
คนพบการเรียนรูและการประมวลผลขอมูลในระยะเวลาที่จํากัด ภายใตแนวคิดหลักในการศึกษาที่มุงเนน
การพัฒนาความเปนสวนตัวของนักศึกษาเทาทีเ่ ปนไปได (Valinina, 2012, 25) โดยตองคํานึงปญหาทีส่ าํ คัญมาก
ปญหาหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ที่เปนอิสระของนักศึกษาภายใตเงื่อนไขของการใหขอมูลการศึกษาและจํานวนชั่วโมงในการศึกษาที่จํากัด
สําหรับการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันของชั้นปที่ 4 วิชาเอกสังคมศึกษา จําเปน
ตองมีหวั ขอทีเ่ ปนรูปธรรมของบทเรียนเพือ่ เพิม่ ระดับความรู และการดําเนินในกิจกรรมปฎิบตั ติ ามสถานการณ
ที่เกิดขึ้นซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนอยางอิสระ ในขณะที่อาจารยผูสอนในรายวิชาตองพัฒนา
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ขอมูลการเรียนดวยตนเอง พรอมทั้งนําเสนอปริมาณตัวอยางที่สามารถกําหนดการจัดตั้งการเรียนอิสระของ
นักศึกษาดวยคําถามของบทเรียนและวิธกี ารแนะนําของอาจารยผสู อนของการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
ในรายวิชา การจัดการศึกษาดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญไมใชแควิธีการจัดตั้งการเรียนแบบอิสระที่สงเสริม
การพัฒนาทักษะการศึกษาและความสามารถในการสรางสรรคเทานัน้ แตยงั รวมถึงประสิทธิภาพการขัดเกลา
ดวย (Savina & Neprokina, 2011) การเรียนอยางอิสระจึงเปนนวัตกรรมที่ริเริ่มการแขงขันของสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคพรอมกับการเติบโตความเปนมืออาชีพใน
สังคม ชวยในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูขอมูลทางทางวิชาการรวมถึงยังสรางแรง
จูงใจแกนักศึกษาสําหรับเรียนรูดวยตนเอง
การศึกษาปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมและวิธีการจัดตั้งการเรียนอยาง
อิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจะทําใหบรรลุเปาหมายในการวางแผนที่ขึ้นอยูกับสถานที่
และการจัดสรรเวลาที่แมนยํา ประกอบกับยังไมพบวาที่ผานมามีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน
แบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระดังนั้นจึงเปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบัน

ทบทวนวรรณกรรม
ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาการแกปญ
 หาในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาดวยการจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระและ
การสนับสนุนการแกปญ
 หาในรายวิชาตามขอจํากัดของเวลา ผานการตีความแนวคิดการเรียนอยางอิสระทีใ่ ห
คํานิยามแตกตางกัน พบวา การเรียนอยางอิสระเปนประเภทของกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดความสนใจทางปญญา
ดานหนึ่ง แตอีกดานหนึ่งระบุวาการเรียนอยางอิสระเปนระบบของกิจกรรมหรือทักษะการสอนเพื่อสนับสนุน
การจัดการ การแนะนํากิจกรรมที่เปนอิสระแกนักศึกษา งานปฏิบัติของนักศึกษารวมทั้งเปนการทํางานดวย
ตนเองจึงมีความแตกตางจากการถายทอดความรูแ บบดัง้ เดิม กลาวคือ มุง เนนไปทีก่ ารพัฒนาทักษะการทํางาน
และความสามารถของตนเอง การคนหาขอมูลและการสรางความรูด ว ยตนเองตามการวางแผนการทํางานเพือ่
ใหไดผลลัพธตามเวลาอยางมืออาชีพ นัยยะของการเรียนอยางอิสระคือ การเตรียมและคิดคนโครงการเฉพาะ
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของรายวิชา ผูเรียนที่มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในงานที่ถูกกําหนดไวในรายวิชา
(Golovina, 2013) ตามระเบียบวิธีการเรียนอยางอิสระไดนําเสนอและอธิบายวา การเรียนอยางอิสระควร
แยกออกเปนสวนๆ จากเวลาการบรรยายหลัก การเรียนอยางอิสระอยูภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน ใน
รูปแบบของการปรึกษาหารือตามตารางเวลาการติดตอ การทดสอบ และการตรวจสอบการทํางานอิสระ
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ในรูปของการบานและพฤติกรรมทางความคิดทีส่ รางสรรค (Khodyreva, 2010) เปาหมายหลักของการศึกษา
การเรียนอยางอิสระ คือ การเตรียมการอบรม การปรับปรุงบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงโดยมุงเปาไปที่การกอตัว
ของระบบการเรียนอยางอิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพของความรูท างวิชาชีพพืน้ ฐานซึง่ สามารถทํางานไดอยางอิสระ
และมีอิสระที่จะนําไปใชในการปฏิบัติ
การใหคําแนะนําโดยผูสอนเกี่ยวกับการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในกระบวนการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาสามารถพิจารณาได 3 ดานคือ 1) การเรียนอยางอิสระ และการฝกอบรมทักษะ 2) การ
เรียนอยางอิสระ คือ การพัฒนาความคิดที่สรางสรรคและทักษะทางวิชาชีพ และ 3) การเรียนอยางอิสระเปน
กระบวนการสรางความคิดสรางสรรคที่ใชการปฏิบัติงานสวนตัวเพื่อแกปญหาทางทฤษฎีและปฏิบัติดวย
ตนเองพรอมกับขอเสนอแนะของอาจารยผสู อนเกีย่ วกับงานดังกลาว จากการศึกษาคนพบวา วิธกี ารอยางหนึง่
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการศึกษาและความรูค วามเขาใจ คือ การจัดตัง้ ทีส่ อดคลองกันของการศึกษา
ทีเ่ ปนอิสระแตเนือ่ งจากขาดระเบียบวิธแี ละการขาดขอมูลอยางทัว่ ถึงจากแหลงทีม่ อี ยู เพือ่ สนับสนุนการเรียน
อยางอิสระของนักศึกษานอกหองบรรยาย หากนักศึกษามีปริมาณงานจํานวนมากก็ไมสามารถดําเนินการ
ใดๆ ได (Kocharyan, 2014) ดังนัน้ การทําใหนกั ศึกษาสามารถทํางานไดดว ยตนเองจากปริมาณงานแตลงาน
ผูสอนจึงตองเตรียมความพรอมที่จะตองเปนไปตามเกณฑตอไปนี้ 1) ปริมาณของงานแตละงานจะตองมี
ความรูท เี่ พียงพอทีน่ กั ศึกษาสามารถตอบคําถามไดทงั้ หมด 2) งานทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนลายลักษณอกั ษรเกีย่ วกับ
เวลาที่ไดรับมอบหมาย และเวลาสําหรับการสงงาน 3) งานทั้งหมดแมมีความยากและหลากหลายจะตองมี
คําตอบเพื่อตอบคําถามที่ถูกตอง อยางเชนการกําหนดดําเนินการวิเคราะหแผนผังในงานของแตละงานจะ
ตองมีขอมูลเพื่อตอบคําถามที่จะศึกษาคนควาอิสระในวรรณกรรมทางวิชาการ (Krasnoshlik, 2012) ระบบ
การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาตองมาพรอมกับการใหคําปรึกษาของผูสอนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรายวิชา และตองสามารถใหการสนับสนุนดานการปรึกษาทางวิชาการอยางรวดเร็วโดย
อาศัยเครื่องมือสื่อสารไดตามเวลาบนพื้นฐานเวลาที่จํากัดในการสงงานตามตารางเวลา สถาบันอุดมศึกษา
ใชสื่อการสอนที่เฉพาะเจาะจง นักศึกษาสามารถนําเสนอผลการศึกษาในรายวิชาในรูปของรายงานการ
วิเคราะห ความเรียง บทวิจารณ วรรณกรรมทางวิชาการ การแกปญหาตามสถานการณและอื่นๆ เห็นได
ชัดเจนวาการจัดตั้งโครงการเรียนอยางอิสระยังตองอาศัยทฤษฎีพื้นฐานตามหลักวิชาการซึ่งเปนกิจกรรม
ในหองเรียนตามปกติ หากตองเพิ่มเวลาเรียนรู ทักษะและวิธีการแกปญหาเฉพาะงานจะทําใหการบรรยาย
ในหองเรียนลดลง สาระสําคัญของแนวคิดการเรียนอยางอิสระผาน "วิธีการทํางาน" และมี "ระบบการรับรอง"
ที่แนะนําการทํางานของนักศึกษาวางานผาน หรือควรแกไขปรับปรุงงานเปนตน (Semenova, 2013, 13)
อยางไรก็ตามระบบการสนับสนุนการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาและกํากับความรู
และทั ก ษะที่ นํ า เสนอในการเรี ย นรู  ข  อ มู ล ใหม ๆ ได ต ามเวลา จึ ง ก อ ให เ กิ ด เป น การวิ จั ย และการวาง
แนวการออกแบบทีเ่ รียกวารูปแบบ "โครงการ" ของการจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาทีส่ ามารถบริการ
ในรายวิชาโดยสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางเนื้อหาในรายวิชาและภาระหนาที่ของนักศึกษาและครูผูสอน
อันเปนนัยยะของเกณฑรายวิชาตอไป สําหรับการจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระทีเ่ หมาะสมของนักศึกษาจะตองมี
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การเตรียมความพรอมของนักศึกษาในระดับทีเ่ พียงพอสําหรับการเรียนอยางอิสระ มีวนิ ยั ในตนเองเพือ่ พัฒนา
มาตรฐานในการกําหนดจํานวนงานอิสระนอกหองเรียนของผูส อนและนักศึกษา ดําเนินการวางแผนปฏิทนิ ใน
การดําเนินการและควบคุมงานอิสระของนักศึกษา มีวรรณกรรมดานการศึกษาและขอมูลเอกสารแบบตางๆ
รวมทั้งสื่อในรูปอิเล็กทรอนิกส (Gorodetskaya & Rogovaya, 2016, 139)

วิธีการวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงรูปแบบของการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนที่ 1: การวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คน ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ประกอบดวยคําถามปลายปดเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคตอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจากกิจกรรม สภาพแวดลอม
พฤติกรรมผูเรียนในรายวิชาเพื่อคนหาคําตอบเงื่อนไขที่ทําใหนักศึกษาสนใจ มีความกระตือรือรนที่นําไปสู
ความสําเร็จในการเรียนดวยตนเองในรายวิชา ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยดวยตนเอง
กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบในประเด็นความครบถวนของขอคําถามและ
ความตรงประเด็นตามวัตถุประสงค การตรวจสอบความถูกผิดของการพิมพ การจัดหนา เรียงหนา ตรวจสอบ
ความเขาใจเกีย่ วกับคําชีแ้ จงตาง ๆ วิเคราะหทางกายภาพความชัดเจนของคําถาม ภาษาทีใ่ ชรดั กุมเหมาะสม
ความยาวของเครือ่ งมือเหมาะสม วิธกี ารวิเคราะหขอ มูลจากกลุม ตัวอยางทีไ่ ดจากการสอบถามดวยคารอยละ
2. ขัน้ ตอนที่ 2: นําผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาทีเ่ คยเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คนในขอที่ 1 มาพัฒนาตามแผนไปสูเปาหมายเพื่อศึกษาการจัดตั้งการเรียนอยาง
อิสระ ในรายวิชาโดยมีการวางแผนการเรียนอยางอิสระ และเปนการสอนแบบดั้งเดิม (แตกตางจากการเรียน
แบบเดิมทีผ่ สู อนบรรยายในรายวิชาในหองเรียนเปนหลัก ในจํานวนชัว่ โมงทัง้ หมด) ทั้งนี้การวางแผนการเรียน
อยางอิสระประกอบดวย
2.1 ใชฐานขอมูลดานเวลาจากพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษา หลังจากนัน้ กระจายเวลาซึง่
วัดในรูปของชัว่ โมงทีเ่ หลือจากหองบรรยายทีส่ ญ
ู เสียไปโดยกําหนดเนือ้ หารายวิชา ชนิดกิจกรรม วันเวลา และ
วันสงงานโดยเปนงานอิสระของนักศึกษา ดําเนินการภายใตการแนะนําของผูบรรยายในเวลาที่กําหนดเพื่อ
แกปญหาเรื่องการขาดแคลนเวลา
2.2 การออกแบบกิจกรรมทีส่ รางสรรคทสี่ ามารถวัดแผนทํางาน ซึง่ เปนกิจกรรมของการเรียน
นอกหองเรียนเพือ่ จัดสงและวัดผลตามเวลาตัง้ แตการวาดแผนผัง แบบทดสอบการฝกปฏิบตั ใิ นรูปปรนัย อัตนัย
การอางอิงคํานิยามวิเคราะหสถานการณและกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนและขั้นตอนนี้ใช
ฐานขอมูลจากพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาและความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมเรียนรูด ว ยตนเองนอกหองเรียน
สถิติที่ใชในการวิจัยเปนสถิติพรรณนาคารอยละในการวิเคราะห
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3. ขัน้ ตอนที่ 3: การวิจยั เชิงกึง่ การทดลองโดยนําผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบดัง้ เดิมและ
การเรียนอยางอิสระตามแผนไปสูเปาหมายในรายวิชา โดยไดนําแผนฯ จากขอ 2 บทที่ 3 แบบแผนเศรษฐกิจ
ของประเทศพัฒนา มาทดลองใชกับนักศึกษา โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ซึ่งที่ไมเคยเรียน
ในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันตามกลุมเปาหมาย ใชเวลาในการทดลองการเรียนเปนระยะเวลา
2 สัปดาห ตามตารางของแผนไปสูเปาหมาย แบบทดสอบที่ใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา
ทัง้ 2 กลุม โดยมีวธิ กี ารสรางแบบทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ ตรวจสอบโดยผูเ ชีย่ วชาญ ผูส อนตอง
วางแผนการตรวจสอบในการนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ การกําหนด
คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญ ผูสอนตองกําหนดคุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญใหตรงกับลักษณะของเนื้อหา
ทีต่ อ งการจะใหตรวจสอบเนือ้ หา ผูเ ชีย่ วชาญจะเปนผูท ที่ ราบวาขอคําถามทีผ่ สู อนเขียนขึน้ ตรงกับจุดมุง หมาย
เชิงพฤติกรรมหรือไม การรวบรวมเครื่องมือที่ไดสงไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบ นําเครื่องมือไปทดลองใช
กับกลุม ทดลอง บันทึกขอบกพรองของการใชเครือ่ งมือ วิเคราะหหาคุณภาพของเครือ่ งมือและคาทีค่ าํ นวณได
โดยถาไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.50 – 1.00 คะแนน สรุปไดวาขอสอบออกไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด ถา
ไดคะแนนเฉลีย่ ตํา่ กวานีข้ อ สอบนัน้ ตองปรับปรุงแกไข หลังจากนัน้ วัดผลการศึกษาจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
วิเคราะหขอมูลโดยใชหาคารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. ป ญ หาอุ ป สรรคการเรี ย นและความต อ งการในกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 1
ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบัน

ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
ßĆęüēöÜđøĊ÷îöćÖđÖĉîĕð ĕöŠîŠćÿîĔÝ
×ćéÖćøðäĉïĆêĉĔîøć÷üĉßćìĊęìĞćĔĀšđ×šćĔÝĒîüÙĉéìĊęßĆéđÝî×ċĚî
ÝéđúÙđßĂøŤĕöŠìĆî ĒúąóćüđüĂøŤóĂ÷êŤ (PPT) ĕöŠĔĀšúŠüÜĀîšćĀøČĂĒ×üîĔî
đüĘïđóÝ
đøĊ÷îĕöŠêćöĒñîĒúąßéđß÷ïŠĂ÷ (đìýÖćú ĕôéĆï îĚĞćìŠüö)
ÿŠÜÜćîĕöŠĕéšêćöđüúć
ĂČęîė

øšĂ÷úą
92
89
71
64
36
18
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ตารางที่ 1


ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบัน (ตอ)

ÙüćöêšĂÜÖćø
×÷ć÷ÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖÖćøïøø÷ć÷ĔîĀšĂÜđøĊ÷îĔĀšúċÖĒúąĒîŠîöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî
ÙüøöĊÖĉÝÖøøöĔîÖćøĕéšöćĔîÙüćöøĎšĔĀöŠ ė
ÙüøĀćÖĉÝÖøøöìĊęîĆÖýċÖþćìĞćÜćîéšü÷êîđĂÜ
ÖćøêĂïēÝì÷ŤìĊęĔßšĒîüìćÜìĊÿę øšćÜÿøøÙŤ
 ÙüøöĊÖćøĒÖšðâ
Ŧ ĀćĀîšćÜćîĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜ
ÙüøöĊüĉíĊÖćøÿČęĂÿćøìĊęøüéđøĘüøąĀüŠćÜÙøĎÖĆïîĆÖýċÖþć
ĂČęî ė

øšĂ÷úą
76
69
58
54
43
28
12

n = 98
*ตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาปญหา อุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันมาจากชั่วโมงเรียนมากเกินไป ไมนาสนใจ คิดเปนรอยละ 92 กลาวคือ เปนวิชาบรรยายประมาณ
40 ชั่วโมงและนักศึกษานําเสนอผลงานของตนเอง 5 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาขาด
การปฏิบตั ใิ นรายวิชาทีท่ าํ ใหเขาใจแนวคิดทีช่ ดั เจนขึน้ คิดเปนรอยละ 89 จดเลคเชอรไมทนั และพาวเวอรพอยต
(PPT) ไมใหลว งหนาหรือแขวนในเพจเปนปญหา เนือ่ งจากนักศึกษาตองจดในหองเรียนโดยไมไดทาํ การศึกษา
มาลวงหนา ทําใหไมมีโอกาสในการตั้งคําถามแกผูบรรยาย คิดเปนรอยละ 71 และการเรียนไมเปนไป
ตามแผนและชดเชยบอย (เทศกาล ไฟดับ นํ้าทวม) สงผลกระทบโดยตรง ตองเปลี่ยนตารางเวลาเรียนดวย
คิดเปนรอยละ 64 นักศึกษามีภาระการเรียนนอกเวลาเพิ่มเติม หากตองการเรียนใหประสบความสําเร็จ
ในรายวิชา นักศึกษาใหความเห็นวาควรขยายความรูท ไี่ ดจากการบรรยายในหองเรียนใหลกึ และแนนมากยิง่ ขึน้
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ตารางที่ 2
ù กรรมดําเนินการ
สมาธิการเรียนในรายวิชาและพฤติ
ÝĞćîüîđüúć
3 ßö
2.30 ßö
2 ßö
1.30. ßö
1 ßö
ĀćÖîĆÖýċÖþćĕöŠÿćöćøëöĊÿöćíĉđüúćìĊđę ĀúČĂìĞćĂ÷ŠćÜĕø
ó÷ć÷ćöÝéìĊęĂćÝćø÷Ťïøø÷ć÷đìŠćìĊęìĞćĕéš
ôŦÜĕðĂ÷ŠćÜîĆĚîĔĀšÝïÙćï
đ×Ċ÷îĕúîŤÙč÷ÖĆïđóČęĂî
ĂČęî ė

øšĂ÷úą
0
8
16
54
22
øšĂ÷úą
12
52
20
16

n = 98
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นไดวา นักศึกษาสวนใหญมสี มาธิในรายวิชาของการรับขอมูลจากผูบ รรยาย
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที คิดเปนรอยละ 54 หากนักศึกษาไมมีสมาธิ เวลาที่เหลืออยูนักศึกษามีพฤติกรรม
ฟงคําบรรยายไปใหจบคาบ คิดเปนรอยละ 52 แสดงใหเห็นวาการใชเวลาการเรียนของนักศึกษาไมมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการเรียนในรายวิชานี้ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
และคนควาดวยตนเอง 60 ชั่วโมงตามชนิดกิจกรรม

ตารางที่ 3
ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ßîĉéÖĉÝÖøøö
ÖćøĒîąîĞć×šĂöĎúĒúąÙĎŠöČĂÖćøđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĂĉÿøą
ÖćøòřÖðäĉïĆêĉĒïïðøîĆ÷ĒúąĂĆêîĆ÷
ÖćøÝĆïÙĎŠĒúąÖćøĂíĉïć÷ÙĞćýĆóìŤ
ÖćøüćéĒñîñĆÜ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĒúąÖćøîĞćđÿîĂ
Öćøđ×Ċ÷îøć÷Üćî
n = 98
*ตอบไดมากกวา 1 ขอ

øšĂ÷úą
91
88
79
78
76
68
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จากตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาตองการในรายวิชาคือ การแนะนําขอมูลและคูม อื การเรียนอยางอิสระ
ซึ่งพัฒนาโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา คิดเปนรอยละ 91 การฝกปฏิบัติแบบปรนัยและอัตนัยคิดเปนรอยละ
88 การจับคูและการอธิบายคําศัพท คิดเปนรอยละ 79 การวาดแผนผัง คิดเปนรอยละ 78 ตามลําดับ
2.วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 4
วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ÖćøđøĊ÷îĒïïéĆĚÜđéĉö (Öćøïøø÷ć÷ĔîĀšĂÜđøĊ÷î)
üĆîđüúć
ìĞćĂąĕø
êøüÝÿĂï
Ă÷ŠćÜĕø
ïììĊę 1
ÿĆðéćĀŤ ýċÖþćøąïïđýøþåÖĉÝ Öćøüćé
Ùüćöđ×šćĔÝ ìĊę 1-2
×ĂÜöćøŤÖàĉÿêŤ
ĒñîñĆÜ
×ĂÜìùþãĊ
ÖøąïüîìĆýîŤ×ĂÜ
×ĂÜøąïï
îĊēĂÙúćÿÿĉÖ
øąïï
đýøþåÖĉÝ
Ùüćöđ×šćĔÝßîĉé
đýøþåÖĉÝ
ÖćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîðŦÝÝčïĆî
øąïïđýøþåÖĉÝ
ÙĞćîĉ÷ćö
×ĂÜîĊĂÙúćÿÿĉÖ
Ùüćöđ×šćĔÝßîĉé
×ĆĚîêĂîÖćøóĆçîć
ÿĆÜÙö
ïììĊę 2
ÿĆðéćĀŤ ÖćøýċÖþćÙüćöĀöć÷ ÖćøìéÿĂï
ĒïïĒñî ìĊę 3-4
×ĂÜđýøþåÖĉÝĒúą
ĔîøĎððøîĆ÷
ìćÜ
øąïïđýøþåÖĉÝßîĉé ĒúąĂĆêîĆ÷
đýøþåÖĉÝ
×ĂÜĒïïĒñîìćÜ
ÖćøĂšćÜĂĉÜ
×ĂÜēúÖ
đýøþåÖĉÝ
ÙĞćîĉ÷ćöĒúą
üĉíĊÖćøýċÖþć
ÖćøüĉÝćøèŤ
øąïïđýøþåÖĉÝ
üøøèÖøøö
ĒîüÿëćïĆî

ÖćøđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĂĉÿøąîĂÖĀšĂÜđøĊ÷î
ìĞćĂąĕø
êøüÝÿĂï
üĆîÿŠÜÜćî
Ă÷ŠćÜĕø
ýċÖþćêĆüĒðø
ÙüćöđøĊ÷Ü
ÿĆðéćĀŤ 2
×ĂÜĒêŠúą
ĒîüÙĉéĔî
øąïïđýøþåÖĉÝ

ïììĊę 3
ĒïïĒñî
đýøþåÖĉÝ
×ĂÜ
ðøąđìý
óĆçîć

ÖćøüĉđÙøćąĀŤ
êĆüĒïï
đýøþåÖĉÝ
đðøĊ÷ïđìĊ÷ï
×ĂÜĒêŠúą
ĒïïÝĞćúĂÜ

ĀĆü×šĂĔî
ïìđøĊ÷î

ÿĆðéćĀŤ ĒïïĒĂÜēÖúĒàÖàĂî ìéÿĂïĔîøĎð
ìĊę 5-6-7 ĒïïĕøîŤĒĂúðş
ðøîĆ÷Ēúą
ĒïïïøøþĆìâĊęðčśî
ĂĆêîĆ÷ Öćø
üĉđÙøćąĀŤ
ÿëćîÖćøèŤ
ÖćøÖĞćĀîé
ÙĞćĒúą
ÙüćöĀöć÷

Öćøđ×Ċ÷î
ĂõĉíćîýĆóìŤ

ÙĞćĂíĉïć÷ÿĆĚî ė
×ĂÜÙĞćýĆóìŤĒúą
ĒîüÙĉéĔîĀĆü×šĂìĊę
ÖĞćĀîéöĊÿüŠ îßŠü÷
ĔîÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóĔîÖćø
ÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜ
îĆÖýċÖþćĒúą
ÖćøĔßšìĆÖþą
üĉßćßĊó ĔîÖøèĊîĊĚ
ÜćîĂćÝđðŨîĕéšìĆĚÜ
øć÷ïčÙÙúĒúą
đðŨîÖúčŠö
ÙüćöđøĊ÷Ü
üĉßćÖćøĒúą
îĞćđÿîĂ

ìĊęöć×ĂÜ×šĂöĎú

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîĒêŠúąïì

ÿĆðéćĀŤ 5

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîĒêŠúąïì

ÿĆðéćĀŤ 9

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîĒêŠúąïì
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จากตารางที่ 4 ขอมูลบางสวนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน วิธีการเรียนอยางอิสระมี 3
สวนกลาวคือ 1) เรียนในหองเรียนโดยการบรรยาย ครูผสู อนแบบเดิม 22.5 ชัว่ โมง 2) เวลาทีเ่ หลือในหองเรียน
ทดแทนโดยกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองในหองเรียน 22.5 ชั่วโมง 3) การเรียนอยางอิสระนอกหองเรียน 40
ชัว่ โมง รวมทัง้ หมด 85 ชัว่ โมง ซึง่ มีความแตกตางจากการเรียนแบบดัง้ เดิมคือ เรียนในหองเรียนดวยการบรรยาย
ครูผูสอน 45 ชั่วโมงและเรียนดวยตนเอง 60 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 105 ชั่วโมง สวนการจัดตั้งกิจกรรมเรียน
ดวยตนเอง เชน การฝกปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูที่ลึกและขยายความรูมากยิ่งขึ้นของทฤษฎี การนําไปใชและ
ลดการใชเวลาที่ไมมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการวาดแผนผังของระบบเศรษฐกิจ แบบทดสอบการฝกปฏิบัติใน
รูปปรนัย อัตนัย การอางอิงคํานิยาม วิเคราะหสถานการณภายใตการแนะนําของผูบ รรยายตามเวลาโดยระบุ
วันเวลา กิจกรรม การตรวจสอบที่มาของขอมูลที่ใชในการศึกษาแตละบทเรียน
3. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบดัง้ เดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบัน

ตารางที่ 5
เปรียบเทียบผลการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ÖúčŠöìĊę 1: ÖćøđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĂĉÿøą
îĆÖýċÖþć
ÙîìĊę

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÙąĒîî

26
34
23
29
35
27
21
26
31
30
27
29
12
13
34
14
21
15
24
ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ
ÙąĒîîøüö
ÙŠćđÞúĊę÷
ÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî
C.V. (%)
Ēðúñú

ÙŠćđÞúĊę÷
(M)

2.60
3.40
2.30
2.90
3.50
2.70
2.10
2.60
3.10
3.00
2.70
2.90
3.40
2.10
2.40

ÖúčŠöìĊę 2: đøĊ÷îĒïïéĆĚÜđéĉö

ÿŠüîđïĊę÷Üđïî îĆÖýċÖþć ÙąĒîî
öćêøåćî (S.D.) ÙîìĊę

0.70
0.52
0.48
0.88
0.85
0.82
0.32
0.70
0.57
0.47
0.67
0.99
0.52
0.32
0.52
õćóøüö
417
2.78
0.45
16.21
ðćîÖúćÜ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÙŠćđÞúĊę÷
(M)

22
2.20
18
1.80
21
2.10
12
1.20
15
1.50
18
1.80
24
2.40
22
2.20
29
2.90
14
1.40
20
2.00
27
2.70
12
13
11
1.10
14
23
2.30
15
19
1.90
ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ
ÙąĒîîøüö
ÙŠćđÞúĊę÷
ÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî
C.V. (%)
Ēðúñú

ÿŠüîđïĊę÷Üđïî
öćêøåćî (S.D.)

0.79
0.79
0.32
0.42
0.53
0.63
0.52
0.63
0.57
0.52
0.47
0.95
0.32
0.48
0.32
õćóøüö
295
1.97
0.52
26.40
îšĂ÷
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จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางไดทดลองใชในบทที่ 3 แบบแผนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา มีระยะ
เวลา15 วัน เปรียบผลการเรียนดวยตนเองตามแผนไปสูเปาหมายบางสวนของวิชาและการเรียนแบบเดิม
บรรยายโดยผูสอนเปนหลัก ในกลุมตัวอยาง 30 คน โดยมีโจทยใหนักศึกษาแกปญหา การทําแบบฝกหัด
แบงนักศึกษาออกเปนสองกลุมเขารวมการเรียนรู กลุมที่ 1 ใชการเรียนอยางอิสระผานทรัพยากรการเรียน
ในรูปอิเลคทรอนิกส กลุม ที่ 2 เรียนแบบดัง้ เดิม คือ ผูส อนบรรยายในรายวิชา จํานวน 9 ชัว่ โมงพรอมกับคําถาม
และแบบฝกหัด ทั้งหมดของงานนักศึกษาจะทํางานเปนเวลา 15 วัน หลังจากนั้นรายงานความสําเร็จของ
ตนเอง (การทําแบบฝกหัดปรนัย อัตนัย การนําเสนอเนือ้ หา ความเรียงวิชาการ และการวิเคราะหสถานการณ)
งานที่นักศึกษาทําแบบฝกหัดแบบปรนัย ใหเลือกขอหนึ่งในหาตัวเลือก (ก ข ค ง จ) หลังจากนั้นนักศึกษา
เลือกคําตอบทีเ่ หมาะสมแลว จะมีการตรวจสอบและขอความจะแสดงออกมาวาถูกหรือไม นักศึกษาสามารถ
แกปญ
 หาไดหรือไม และคําตอบถูกตองหรือไม การเปรียบเทียบผลการทดสอบพบวา กลุม ที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่
มากกวากลุม ที่ 2 โดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูใ นระดับปานกลาง กลุม ที่ 2 มีคะแนน
คาเฉลี่ยเทากับ 1.97(M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

อภิปรายผลวิจัย
1. ป ญ หา อุ ป สรรคการเรี ย นและความต อ งการในกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ผลการศึกษาคนพบวา ชั่วโมงการบรรยายมากเกินไปทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียนและ
ฟงคําบรรยาย เวลาที่ใชไปทําใหเกิดการสูญเสียไปโดยไมมีหลักประกันใดๆ ที่สามารถชดเชยได อีกทั้ง
เปนการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียนอยางเดียวอาจทําใหนักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน
ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้นักศึกษาไดระบุความตองการของตนเองกับเวลา
ทีส่ ญ
ู เสียไปทดแทนโดยลดชัว่ โมงการเรียนเปนการเรียนอิสระดวยตนเอง การแนะนําขอมูลและคูม อื การเรียน
อยางอิสระ ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว ซึ่งชวยใหสามารถแกปญหาดังกลาวไดและ
นักศึกษามีความเขาใจแนวคิดการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนรู
ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Kulzhanov & Kulzhanova (2012) พบวา ลดจํานวน
ของการทํางานในหองเรียนโดยตรงเพิ่มความสําคัญและสถานะของการทํางานที่เปนอิสระของนักศึกษา
ชวยในการขยายและรวบรวมเนื้อหาดานการศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถไดมาซึ่งความรูใหมในรายวิชา
กระตุ  น การมี ส  ว นร ว มในการทํ า งานตามตารางเวลาที่ กํ า หนด พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค แ ละทั ก ษะ
ในทางปฏิบัติ
2. ศึกษาวิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ผลการศึกษาพบวา การเตรียมแผนไปสูความสําเร็จ แกนักศึกษาประกอบดวยการทดสอบ
การดําเนินการ การอานวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่กําหนดในหัวขอที่ศึกษาจากการแนะนําของผูสอนและ
การอางอิงเนื้อหาหรือคําศัพทที่ใชทางวิชาการ การศึกษารายงานวรรณกรรมของหัวขอ คือ เขียนบทวิจารณ
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วรรณกรรมสั้น ๆ ใน 1-2 หนาในหัวขอที่แนะนําใชขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อและขอมูลขาวสารของอินเทอรเน็ต
การเขียนอภิธานศัพท คือ คําอธิบายสัน้ ๆ ของคําศัพทและแนวคิดในหัวขอทีก่ าํ หนด มีสว นชวยในการพัฒนา
ศักยภาพในการสรางสรรคของนักศึกษา งานปฏิบตั ิ การนําเสนองานของนักศึกษาจากการเลือกหัวขอเฉพาะ
เพื่อนําเสนอและแสดงออกถึงวิสัยทัศนความเขาใจเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาในการนําเสนอ
เวลาการนําเสนอ 6-7 นาที พรอมการประเมินตามระดับของการคลีค่ ลายหัวขอ การศึกษาสถานการณเฉพาะ
ที่ตองการคําตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับคําถามหรือเขียนวิสัยทัศนของตนเองเกี่ยวกับปญหา โครงการกลุมมี
นักศึกษาไมเกิน 4-5 คน แตละกลุม จะพัฒนาโครงการการเขียนความเรียง และอืน่ ๆ ชวยใหนกั ศึกษาสามารถ
ดําเนินการทํางานตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด ในขณะทีผ่ สู อนตองมีการเตรียมความพรอมของเอกสารการศึกษา
คนควา แหลงทีม่ าของวรรณกรรมทีใ่ ชประจําบทเรียนทีส่ ามารถประกันใหแกนกั ศึกษาทํางานและตอบทุกคําถาม
หรือโจทยทไี่ ดรบั มอบหมายเปนลายลักษณอกั ษรภายในเวลาทีก่ าํ หนด ความหลากหลายของปญหาแตละงาน
จะตองมีคําตอบที่ถูกตอง และวันทํางาน ทํางานอะไร การตรวจผลลัพธ การใหงานอิสระตนภาคการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการควบคุมในปจจุบนั และตารางเวลาการทํางาน สําหรับการปรึกษาหารือจากการศึกษา
พบวา การจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระผานแผนไปสูค วามสําเร็จกอใหเกิดประสิทธิภาพ ลดเวลาจากเดิม 105 ชัว่ โมง
เหลือ 85 ชัว่ โมง ในรายวิชาขึน้ กับการใหหลักประกันสนับสนุนดานการศึกษา ระเบียบวิธแี ละงานเฉพาะสําหรับ
การเรียนอยางอิสระ การใหงานอิสระ ตนภาคการศึกษา การพัฒนารูปแบบการควบคุมในปจจุบนั และตาราง
เวลาการทํางานสําหรับการปรึกษาหารือสอดคลอง ผลการศึกษาของ Kulzhanov & Kulzhanova (2012)
ที่ระบุวา การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาจะบรรลุกลยุทธตามเปาหมายไดจะตองมีขอมูลและวรรณกรรม
ในการคนควาสําหรับการวิเคราะหเพื่อตอบคําถาม ไดดวยตนเอง จึงจะสามารถประกันการเรียนอยางอิสระ
3. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบดัง้ เดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบัน
ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาทีเ่ รียนอยางอิสระมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวานักศึกษาทีเ่ รียนแบบดัง้ เดิม
โดยนักศึกษาที่เรียนอยางอิสระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดับปานกลาง
นักศึกษาที่เรียนแบบดั้งเดิมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมีการจัดตั้งการเรียนดวยตนเองที่ดีกวา ผานแผนการไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิดความสะดวก
ในการเขาถึงขอมูลดานการแนะนําในคูม อื ปฏิบตั แิ ละการทดสอบ การคนควาเอกสารทีผ่ บู รรยายแนะนํา และ
ลดการเสียเวลา สามารถปรึกษาอาจารยผูสอนไดทันที ซึ่งสงผลใหนักศึกษาสามารถใชเวลาในการศึกษาได
ตามเวลาที่กําหนดไวและสามารถสงงานไดตามเวลาที่ผูสอนแนะนํา สอดคลองกับผลการศึกษาของ
Bashkova & Merzlyakova (2009) ที่คนพบวา กลุมที่มีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระมีผลการเรียนที่สูงกวา
การเรียนแบบดัง้ เดิม เมือ่ นักศึกษาไดโจทยจากผูส อน ทํางานดวยตนเองจากการนําความรูท ไี่ ดเตรียมไวตาม
รูปแบบที่อธิบาย ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในกรณีที่ไมเขาใจโจทยหรือประเด็นที่ถกเถียงกัน
กรณี แ บบนี้ ส ามารถทํ า ให นั ก ศึ ก ษาออกมาจากสถานการณ วิ ก ฤติ แ ละสามารถทํ า งานได ต ามเวลา
ดวยเครื่องมือในการจัดการผานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถจัดตั้งระเบียบ
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การทํางานทีถ่ กู ตองของการเรียนอยางอิสระ และกระตุน ใหนกั ศึกษาทํางานไดอยางอิสระ สอดคลองกับงานของ
Sanko (2014) ที่ระบุวา รูปแบบการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตาม
แผนที่ระบุไวในรายวิชา

สรุป
การลดชั่วโมงการเรียนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจากการเรียนแบบดั้งเดิมมาเปน
การเรียนอยางอิสระผานการแนะนําขอมูลและคูมือการเรียน ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว
ชวยใหนักศึกษามีความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น กระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ
ทีจ่ ะเรียนรูด ว ยตนเองมากและชวยใหนกั ศึกษาสามารถขอคําแนะนําจากผูส อน ออกมาจากสถานการณวกิ ฤติและ
แกปญหาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเลคโทรนิกสมาใช ทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ลดการสูญเสียเวลาและสามารถสงงานไดตามเวลา ทําใหนักศึกษาที่เรียนอยางอิสระมีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยสูงกวานักศึกษาที่เรียนแบบดั้งเดิม
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ระดับและความซับซอนของการมอบหมายงานอิสระแกนักศึกษาขึ้นอยูกับรายวิชาซึ่งตองมี
การกําหนดทิศทางเปาหมายของการศึกษาดวยตนเอง ดังนั้นการเตรียมแผนไปสูความสําเร็จในการจัดตั้ง
การเรียนอยางอิสระควรประกอบดวย 1) วิธีการเรียนดวยตนเอง 2) วิธีการทํางานดวยตนเอง และ 3) วิธีการ
วางแผนและการกระจายเวลา หากปราศจากหลักเกณฑดังกลาวจะไมสามารถทําใหการเรียนอยางอิสระ
เกิดขึ้นได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจยั การกอตัวของแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา การระบุนยั ยะของลักษณะ
สําคัญของแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระของรายวิชาที่ผูสอนรับผิดชอบเพื่อนํามาออกแบบโครงการ
การจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระ พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระในกิจกรรมดานการศึกษา
และความรูความเขาใจอันจะทําใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพความคิดที่สรางสรรค มีความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานปจจุบัน
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว กลุมตัวอยาง ไดแก ผูแทนหนวยงาน
ระดับนโยบาย จํานวน 2 คน ผูแ ทนคณะทํางานระดับพืน้ ที่ จํานวน 24 คน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
และผูนําชุมชน จํานวน 8 คน งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสนทนากลุม โดยการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา และนําเสนอขอมูลรูปแบบ
การบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบวา ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
มีความกาวหนาตามลําดับ โดยมีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ การประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติ ปญหาที่พบ ไดแก ความลาชาในการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่ไมชัดเจน ปญหาเขตพื้นที่ชายแดน ปญหาสิ่งแวดลอม และอุปสรรค
ในการพัฒนา ไดแก การจัดการระบบอุตสาหกรรมทีป่ จ จุบนั อยูใ นระยะเริม่ ตนทําใหมผี ลตอความเชือ่ มัน่ ของ
นักลงทุนและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบที่ไดมาตรฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการ
รวมกันของทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: panumas_buu@outlook.co.th
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คําสําคัญ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ขอเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Abstract
This research aimed to study of the potential for the management of the Special
Economic Zone in Sa Kaeo Province, problems, obstacles, and policy proposals for applying into
Sa Kaeo Special Economic Development Zone. Research samples consisted of 2 representatives
from the government agency in policy-making level, 24 representatives from local working group
and 8 persons from local administration and community leader. This research is classified as a
qualitative research. The tools used for data collection were structured interview forms and group
focusing forms. The data were conducted by content analysis and had presented by description.
The results were found that the potential for the management of special economic development
zones in Sa Kaeo Province have progressed respectively. With the Special Economic Development Zone
Committee in Sa Kaeo Province to manage policy management into practice. Some problems are
the delaysin operation Management is not clear. Border problem and the environmental problems.
Some difficulty for existing industrial management systems are at an early stage, ffecting investor
confidence and acceptance and the acceptance of people in the area. For the key policy
proposal of Special Economic Zone Management should be a systematic management plan and
have systematic standardized. The appropriate integration of all sectors. For the most effective work.

Keywords
Special Economic Zone in Sakaeo Province, Policy Proposal,
Special Economic Zone Management

บทนํา
สถานการณแนวโนมของกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดสงผลกระทบใหเกิด
ปรากฏการณทที่ กุ ประเทศในภูมภิ าคของโลกตองพึง่ พาอาศัยกัน จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อื่ สาร
ไดรวดเร็วครอบคลุมเปนเครือขายแบบไรพรมแดน ทั้งมิติดานสังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี
สภาพแวดลอม การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวแปรหลักที่สําคัญประการหนึ่งในการเปนปจจัย
การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ การคาระหวางประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค การลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิต การขนสงสินคาหรือบริการ การจางแรงงาน ฯลฯ ลวนแลวแตเปนผลมาจาก
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่ไดรับผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนจนทําใหเกิดการปฏิรูปเปน
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึน้ เนือ่ งมาจากการลมสลายของยุคสงครามเย็นทีผ่ า นมา จึงเกิดการขยายตัวเพิม่
การคาการลงทุนไปยังตางประเทศมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความอยูร อดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
หลายประเทศจึงไดดําเนินการปรับปรุงปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเปดกวางเสรี สามารถรองรับการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจและปรับปรุงปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจใหเปดกวางเสรีและนํากลไกทางตลาดเสรีมาปรับประยุกตใช
ใหเหมาะสม เพื่อสรางโอกาสทางการคาใหสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หนึ่งในเครื่องมือที่เปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมและยอมรับกันอยางแพรหลายใน
ตางประเทศ นั่นก็คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่แหงหนึ่งแหงใดที่ไดรับการกําหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต
กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ แนวความคิดเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนีม้ วี ตั ถุประสงคหลัก
ในการกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตางๆ เพื่อมิใหการพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ โดยใชกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเปนตัวนําในการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่เฉพาะ
ที่ไดรับการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะ
และพื้นที่ใกลเคียงโดยตรงแลว ยังเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในเวทีการคาโลกอีกดวย (Office of the Council of State, 2005, 8)
ประเทศที่นําแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกตใชแลว แตอาจเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน
Special Economic Zone, Free Economic Zone, Free Zone เปนตน จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของทวีปยุโรป มีเขตเศรษฐกิจ (FTZs) แหงแรกของสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นที่นครนิวยอรก ในป ค.ศ.1937
(พ.ศ. 2481) ปจจุบัน Foreign Trade Zones มีจํานวน 284 แหง ทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา และยังมี
FTZ Subzones จํานวน 545 แหง (Department of International Trade Promotion, 2011) สวนใน
ทวีปเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศแรกทีพ่ ฒ
ั นาและประยุกตใชแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตัง้ แต
ป พ.ศ. 2522
สําหรับประเทศไทย มีแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมายาวนานมากกวา
10 ป รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ถึงแมวาพัฒนาการในชวงที่ผานมายังไมเกิดผลที่ชัดเจนนัก
เนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเด็นดานความตอเนื่อง
ภายใต ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลบ อ ยครั้ ง จนกระทั่ ง หลั ง จากมี ผ ลการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.)
(Office of the National Economics and Social Development Board, 2014) จึงไดจัดลําดับความสําคัญ
และจัดระดับพื้นที่ชายแดนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของประเทศ
จังหวัดสระแกว เปนจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในระยะแรกเพื่ อ รองรั บ การเข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) เนื่ อ งจากมี ช ายแดนติ ด กั บ
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จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา อีกทั้งยังตั้งอยูในระเบียงเศรษฐกิจตอนใตที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชาเวียดนาม (กรุงเทพฯ-สระแกว-พนมเปญ-โฮจิมนิ หซติ -ี้ วังเตา) เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
มีจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ถือเปนประตูการคาที่ใหญที่สุดของไทยกับ
กัมพูชา โดยมีมูลคาการคาชายแดนถึง 94,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64 (Chantaburi, 2016) ของมูลคา
การคาชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด อีกทั้งยังตั้งอยูใกลทาเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ สามารถขนสงสินคา
ไปยังทาเรือหรือขนสงสินคาเขาไปยังกรุงพนมเปญและเวียดนามตอนใตไดอยางสะดวก
การบริ ห ารจั ด การเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในจั ง หวั ด สระแก ว ในป จ จุ บั น มี ค ณะกรรมการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวในการบริหารจัดการ โดยมีการดําเนินงานชัดเจน
และมีแผนการดําเนินการในการบริหารจัดการเพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและระบบสาธารณูปโภค เพื่อใหสามารถรองรับ
กิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษและเชือ่ มโยงในภูมภิ าคไดอยางมีประสิทธิภาพ (Kaewsueb, 2017) ทัง้ นี้
นโยบายของรั ฐ มี กํ า หนดข อ แม ว  า เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนั้ น จะต อ งมี ค วามยั่ ง ยื น ไม ส  ง ผลกระทบกั บ
สภาพแวดลอม รวมถึงวิถีแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทองถิ่น
จากที่รัฐบาลประกาศไดประกาศใหจังหวัดสระแกวเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ยอมทําใหมปี ระชากรจํานวนมากทยอยเพิม่ เขามาในพืน้ ที่ จะตองมีปญ
 หาอุปสรรคตางๆ เกิดขึน้ ตามมา และ
เพื่อปองกันการเกิดปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาขอเสนอเชิงนโยบาย
เพือ่ เปนแนวทางการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว จากทุกภาคสวน ทัง้ ในระดับ
ผูกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูนําชุมชนในทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดประโยชนอันเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวที่ประสบความสําเร็จ
มีความยัง่ ยืนเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมดานตางๆ ของพืน้ ทีแ่ ละสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในพื้นที่ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
3. เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้
1. ความเปนมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) หมายถึง เขตพืน้ ทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ เปนการเฉพาะ
ตามกฎหมายเพือ่ ประโยชนในการสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทัง้ ใหสทิ ธิพเิ ศษบางประการ
ในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอืน่ ใดทีเ่ ปนประโยชน
แก ก ารเศรษฐกิ จ ของประเทศ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการกระจายการพั ฒ นาไปสู  พื้ น ที่ ต  า งๆ เพื่ อ เป น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (Sithitlert, 2015)
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เริ่มจากการผลักดันของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใตกลยุทธสงเสริมการใชประโยชนจากโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2541 โดยกําหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใสในแผนปฏิบัติการ
เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนสง (Transport Corridors) ใหเปนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)
(International Institute for Trade and Development, 2014) ซึ่งในป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ไดกาํ หนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปน 2 ระยะ มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค
ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความมั่นคง โดยใชกลยุทธสําคัญ
4 ประการ ไดแก 1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม 2) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 3) สนับสนุน SMEs และ
การลงทุนตอเนือ่ ง และ 4) จัดระเบียบพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน (Sithitlert, 2015) ปจจุบนั การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนับวาเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐที่สําคัญ ที่ชวยสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศของไทย
ไดเปนอยางดี
ในการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย และการเตรียมความพรอมพื้นที่
เปาหมายระยะแรก 5 พื้นที่ ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พื้นที่
ชายแดน จังหวัดตราด ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา (Sakdavekeeitsorn, 2014, 12) เพื่อเรงรัดการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเปาหมายสูงสุด คือ ตองการใหพื้นที่นี้เปนแกนหลัก
ของการพัฒนาประเทศที่เปนประตูเปดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือพรอมกับเชื่อมเสนทางการคาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนศูนยกลางดานโลจิสติกสและ
เปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลก (Kaewmanee, 2011, 2)
ในปจจุบันนี้ ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Zone: SEZ) เพือ่ เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ
โดยทั่ ว ไปแล ว เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจะแบ ง รู ป แบบเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษออกเป น 5 ประเภทหลั ก
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ไดแก เขตการคาเสรี เขตการแปรรูปเพือ่ การสงออก ทาเรือเสรี เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานเดีย่ ว
(International Institute for Trade and Development, 2014, 12)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.)
กําหนดขึ้นเพื่อภาครัฐจะสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน สิทธิประโยชน สงเสริมการลงทุน และบริการอื่นๆ โดยมี
กลยุทธเพื่อสรางพื้นที่ชายแดนสําหรับระยะแรก สนับสนุนดานการลงทุนตอเนื่องของประเทศไทย และ
ประเทศเพือ่ นบาน จัดระเบียบพืน้ ทีช่ ายแดน รวมทัง้ แกปญ
 หาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (Sakdavekeeitsorn,
2014, 7-8) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ดําเนินงานภายใตกรอบกฎหมายปจจุบัน
2.2 บทบาทแตละภาคสวน
- รัฐ: ใหสิทธิประโยชน จัดโครงสรางพื้นฐาน ปรับกฎระเบียบ
- เอกชน: ลงทุน
- ประชาชน: มีสวนรวม และไดรับประโยชนในการพัฒนา
2.3 ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคมและความมั่นคง
2.4 มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
2.5 กําหนดพื้นที่ตามเขตปกครองเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
3. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวยจังหวัดตาก สระแกว ตราด สงขลา
และมุกดาหาร เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน (Office of the National Economics and Social Development
Board, 2015) จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในจังหวัดนํารอง ตามนโยบายของรัฐบาลใน
การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีพนื้ ทีร่ วมทัง้ หมด 207,500 ไร (332 ตร.กม.) ประกอบดวยพืน้ ที่ 4 ตําบล
ใน 2 อําเภอ ไดแก ตําบลทาขาม ตําบลบานดาน ตําบลปาไร ซึ่งอยูในเขตอําเภออรัญประเทศ และ
ตําบลผักขะ ซึ่งอยูในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว จัดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนือ่ งจากเปนจังหวัดทีม่ พี รมแดนติดกับ
ประเทศกัมพูชา มีจดุ ผานแดนตัง้ อยูท อี่ าํ เภออรัญประเทศ ซึง่ เปนศูนยกลางการคาชายแดนเชือ่ มตอกับกัมพูชา
และเวียดนาม โดยมีแนวทางการพัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ และใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม สงเสริม
การลงทุนและการคาชายแดน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ สิง่ ทอและเครือ่ งนุง หม ศูนยกระจายสินคา
และพัฒนาระบบโลจิสติกส เปนตน (Chantaburi, 2016) เพือ่ สรางประโยชนจากความเชือ่ มโยงกับฐานการ
ผลิตหลักของประเทศ/ภาค/และประเทศในภูมภิ าค และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Samaikul (2014) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน กรณีศึกษา
ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนไทย-กัมพูชา
ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล เพื่อกําหนดใหบริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ เปนการเพิม่ มูลคาการคา และดึงดูดนักลงทุนชาวไทยเขามาคาขาย ควรมีการปรับปรุง
เรื่องระบบภาษี และขั้นตอนการนําสินคาเขา-ออก ประเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว
Funkhiaw (2016) ไดศึกษาเรื่องขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่
จังหวัดตาก มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอเสนอเพือ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเพือ่ ศึกษาปญหา
อุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก เปนงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบวา ผูสัมภาษณมีขอเสนอใหจัดตั้งใน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ 3 อําเภอชายแดนในจังหวัดตากหรือพื้นที่
5,603 ไร ในอําเภอแมสอด ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปด-ปด
ดานพรมแดนและการขามพรมแดน ควรมีหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจ และดานปญหาอุปสรรคของ
การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไดแก ขอบเขตพืน้ ทีไ่ มชดั เจน ขอกฎหมายไมสอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ขาดการใหขอมูลและการสรางความเขาใจที่เพียงพอ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไม
ชัดเจน
Ishida (2009, 8-10) ไดศกึ ษาเรือ่ ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและทางเดินเศรษฐกิจ ผลการศึกษา พบวา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไดกลายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการพัฒนาภูมิภาคในประเทศกําลังพัฒนา เชน
ประเทศจีนและประเทศในกลุมอาเซียน มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) และขอตกลง
Cross Border Transportation Agreement (CBTA) กอใหเกิดโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการเชื่อมเมืองสําคัญและทาเรือสําคัญของอนุภูมิภาคเขา
ดวยกัน จึงสามารถใชประโยชนจากทาเรือที่จะเปนประตูไปยังภูมิภาคอื่น

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดกลุม ตัวอยางผูใ หขอ มูลสําคัญในพืน้ ทีบ่ ริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแกว โดยกําหนดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย
1.1 กลุม ผูก าํ หนดนโยบาย เปนการเลือกผูใ หขอ มูลสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จํานวน 2 คน ไดแก ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
(สศช.) และผูบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
1.2 กลุ  ม ผู  นํ า นโยบายมาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 24 คน ไดแก ผูแ ทนคณะทํางานเพือ่ ขับเคลือ่ นการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดสระแกวในระดับพื้นที่ ตามคําสั่งจังหวัดสระแกวที่ 2400/2556
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1.3 กลุมผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานันในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว จํานวน 4 ตําบล ไดแก ตําบลผักขะ ตําบลทาขาม อําเภอวัฒนานคร
ตําบลบานดาน ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว รวมจํานวน 8 คน
2. เครื่องมือที่ใชในวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบสัมภาษณ เปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชในการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุมตัวอยางไดแก กลุมผูกําหนดนโยบาย และกลุมผูนํานโยบายมา
ปฏิบัติในพื้นที่ จํานวน 26 คน
แนวคําถามการสัมภาษณ ประกอบดวย แบงเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 ประเด็นคําถามการสัมภาษณเกีย่ วกับบริบทและศักยภาพของพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแกว
ความสามารถในการแขงขันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว การบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
และขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิม่ เติมในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว สําหรับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพื่อขอ
ความรวมมือในการสัมภาษณ และผูวิจัยลงพื้นที่ในการสัมภาษณดวยตนเอง
2.2 แบบสนทนากลุม กลุมตัวอยางในการสนทนากลุมไดแก กลุมผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 8 คน
แบบสนทนากลุม ประกอบดวยประเด็นคําถามสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวและขอเสนอแนะ
สําหรับวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดย
ดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการลงพื้นที่และจัดเวทีสนทนา
กลุม (Focus Group)
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและขอมูลการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม ใหอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมตรวจสอบ
ความถูกตอง จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดแก 1) ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม 2) ดร.ไชยา กุฎาคาร
3) อาจารย ดร. สุปราณี ธรรมพิทักษ 4) นางสาวสมจิณณ พิลึก 5) ดร.ปรียาวดี ผลอเนก พิจารณา
ใหความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบความความถูกตองและเหมาะสมกับภาษา แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข
แบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุมใหมีความสมบูรณมากขึ้น สามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนและ
ไดขอมูลที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงคของงานวิจัยกอนนําไปสัมภาษณและสนทนากลุมกับกลุมตัวยาง
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4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) และสรางขอสรุปจากการศึกษา มีวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่
และบุคคล การตรวจสอบขอมูลสามเสา ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีการและขอมูลดานตาง ๆ กัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอม
กันนัน้ ก็ศกึ ษาขอมูลจากแหลงเอกสาร เพือ่ รวบรวมขอมูลเรือ่ งเดียวกันเมือ่ ขอมูลมีความถูกตองแลว หลังจาก
นั้นก็จําแนกขอมูลออกเปนประเภท หรือแบงไปตามหมวดหมู ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในวิจัย และนํา
ขอมูลมาวิเคราะหความคิดเห็น เพื่อใหไดขอสรุป ขอคิดเห็น หรือแนวทางตางๆ ที่มีความชัดเจน และนําเสนอ
ขอมูลและผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา และนําเสนอตามวัตถุประสงคของการศึกษา

ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรือ่ ง ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ไดมีการวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
จากการศึกษาองคประกอบ ศักยภาพ ความพรอมและความเหมาะสมของพื้นที่จังหวัดสระแกว
ที่นําไปสูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ในดานการบริหารจัดการ ไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ซึง่ คณะกรรมการชุดนี้ มีหนาทีใ่ น
การวิเคราะห รวบรวมขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
มีการประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงการติดตามประเมินผล
เพื่อนําผลการดําเนินงานมาวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาตอไป
2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจัดหวัดสระแกว
2.1 ปญหาในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแกว
2.1.1 ปญหาความลาชาในการดําเนินการพัฒนาใหเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเกิดเปน
รูปธรรม อีกทั้งนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจยังไมชัดเจน สวนใหญยังเปน
ลักษณะการสั่งการจากดานบนลงลาง (Top-Down) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ จะ
สงผลใหการพัฒนาไมมีความตอเนื่อง ดังผูใหขอมูลทานที่ 25 สัมภาษณเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กลาววา
“ความไมชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการก็เปลี่ยนตามไปดวย”
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2.1.2 ปญหาขอกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ปญหาดานที่ดินและผังเมือง ขอพิพาทเขตพื้นที่ชายแดนที่ยังไมชัดเจนระหวางชายแดน ไทย-กัมพูชา
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทานที่ 10 สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 กลาววา “ชาวบานที่มี
ปญหาดานเอกสารสิทธิ์ที่ไมถูกตองรวมถึงปญหาพื้นที่โซนสี และพื้นที่ทับซอน และเมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นก็มี
แรงงานกัมพูชาเขามาทํางาน มีปญหาการลักลอบเขาเมือง” ซึ่งสถานการณแรงงานตางดาว ชาวกัมพูชา
ในพื้นที่จังหวัดสระแกวยังคงมีแนวโนมสูง ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
แตยังมีการลักลอบเขามาเปนจํานวนมาก
2.1.3 ปญหาสิง่ แวดลอมเมือ่ มีสรางระบบอุตสาหกรรมในพืน้ ทีอ่ าจทําใหสงั คมเปลีย่ นจาก
สังคมเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ปญหานํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ปญหาการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญทานที่ 4
สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กลาวไววา “ผลกระทบเกิดจากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเขาเยอะ
มีรถเยอะขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้ นําไปสูปญหาสุขภาพของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งนับเปนปญหาที่อันตรายที่ควรไดรับการแกไขเรงดวน”
2.2 อุปสรรคของการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
จังหวัดสระแกว
2.2.1 พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกว ยังมีสัดสวนนอย การจัดการ
ระบบอุตสาหกรรมในปจจุบันอยูในระยะเริ่มตนทําใหมีผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2.2.2 ความแตกตางในดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงนโยบายระหวางประเทศที่
ไมสอดคลองกัน
2.2.3 ประชาชนในพื้นที่ ไมยอมรับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
3.1 ดานการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและมีความยั่งยืนนั้น สามารถสรุปขอเสนอจากกลุมผูกําหนดนโยบายและกลุมผูนํานโยบายมา
ปฏิบัติในพื้นที่ มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน รัฐสวนกลางควรใหอํานาจแกหนวยงาน
ในพื้นที่ การทํางานตองบูรณาการโดยทุกภาคสวนตองประสานงาน วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
จากระดับนโยบายสูทองถิ่น และควรมีการกํากับติดตามประเมินผลเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุด
โครงการ
3.2 ดานกฎหมาย กลุมผูใหขอมูลมีขอเสนอที่สอดคลองตรงกันวา ควรเพิ่มการจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหความสะดวกในการคา การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกว
3.3 ด า นการศึ ก ษา กลุ  ม ผู  กํ า หนดนโยบายและกลุ  ม ผู  นํ า นโยบายมาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
สถาบั น การศึ ก ษาควรจั ด ทํ า หลั ก สู ต รแผนการศึ ก ษาแบบบู ร ณาการที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาผู  เ รี ย น
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มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่สงเสริมนักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เและเตรียมนักศึกษาที่ตองการทํางานในพื้นที่ รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาดานการศึกษาและยกระดับ
มาตรฐานทักษะดานฝมือแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมรองรับและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใน
อนาคต สามารถตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศ
3.4 ดานสาธารณสุข กลุมผูนํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่มีขอเสนอวา ควรเตรียมความพรอม
ระบบการรักษาพยาบาลใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และกลุมผูนําชุมชนมีขอเสนอวา ควรสงเสริม
การดูแลสุขภาพใหแกประชาชนเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3.5 ดานสิ่งแวดลอม ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธี และโรงงานควรมี
ระบบป อ งกั น มลพิ ษ ทางอากาศ และการกํ า จั ด นํ้ า เสี ย อย า งถู ก วิ ธี และควรสร า งความตระหนั ก
ในดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาเดิม
3.6 ดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมหรือ
การใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่ใชในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการพัฒนาสินคาใหมี
มาตรฐานสากล

อภิปรายผลการวิจัย
1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวมีความกาวหนาตามลําดับ
โดยจังหวัดสระแกวไดดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดสระแกว มีการประสานนโยบายลงสูก ารปฏิบตั ิ และดวยลักษณะทางภูมศิ าสตรของจังหวัดสระแกว
มี อ งค ป ระกอบของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร อ ม ทํ า ให เ ป น ศู น ย ก ลางเชื่ อ มโยงการคมนาคมและการค า สู 
ประเทศเพือ่ นบาน สอดคลองกับงานวิจยั ของ Bulan (2015, 56-58) ไดทาํ การศึกษา เรือ่ ง การพัฒนายุทธศาสตร
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสระแกว พบวา มีการเตรียม
ความพรอมของพื้นที่และการจัดทําโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
การวางแผนดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา
2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดสระแกว
ในดานทิศทางการพัฒนาการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลแมจะมีขอ กําหนด
วาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะตองมีความยั่งยืน ไมสงผลกระทบกับสภาพแวดลอม แตในการพัฒนายอมมี
ผลกระทบตามมาตอชุมชนรวมถึงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยปญหาที่เกิดขึ้น เปนปญหา
ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีความลาชา
ปญหาขอกฎหมายและดานสิ่งแวดลอม เปนตน และอุปสรรคที่พบ คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของ
จังหวัดสระแกว ยังมีสดั สวนนอย ทําใหมผี ลตอความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน ความแตกตางในดานกฎหมายและ

52

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ที่ไมเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากปญหาดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaewsueb (2017, 15-18) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย-กัมพูชาที่เหมาะสมตอความมั่นคง: กรณีศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา มีผลกระทบตอปญหา
ดานความมั่นคงเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน อันไดแก ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาวและการลักลอบ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนตน
2. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
มีความยั่งยืนนั้น ควรมีการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีการวางแผน
การบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบที่ ไ ด ม าตรฐาน มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม
มีการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน เพือ่ ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ในดานกฎหมาย ดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม สรางความเปนอยูที่ดีและสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนา
สอดคลองกับงานวิจัยของ Funkhiaw (2016 , 118-120) ไดทําการศึกษาเรื่องขอเสนอเพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก ผลการศึกษา พบวา พืน้ ทีจ่ งั หวัดตากโดยเฉพาะอําเภอแมสอด
มีความตืน่ ตัวในการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางมาก ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป ระกอบการ ภาคบริการ
และประชาชน เนื่องจากเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และการประกอบอาชีพในอนาคต การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษควรใหครอบคลุมในพืน้ ที่ ดานการจัดการทางรัฐบาลควรสรางความชัดเจนในการบริหารจัดการ
มีหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะทีม่ กี ารดําเนินการขับเคลือ่ นอยางจริงจังเพือ่ ดึงศักยภาพของพืน้ ที่
ที่แตกตางกันมาใชไดในอนาคต ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปดปด
ดานพรมแดนและการขามพรมแดน นอกจากนั้น ควรมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหประชาชน
ทราบเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว จึงเปนนโยบายทางเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญเพือ่ ใหการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกวสามารถพัฒนาพืน้ ทีใ่ หเปนเขตอุตสาหกรรม
การผลิตและการสงออกสินคาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สรางทางเลือกแกนกั ลงทุน ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ
สรางความเจริญกาวหนาและกระจายรายไดสูชุมชน การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จจะเปนกลไกสําคัญ
ทีน่ าํ ไปสูก ารพัฒนาจังหวัดสระแกว เปนพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสําคัญของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในจังหวัดสระแกวและนําไปสูความมั่นคงของประเทศตอไป

สรุป
การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
สรุปไดวา จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่งในจังหวัดนํารองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น เนื่ อ งจากลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ มี
ความเหมาะสม และในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว มีแผนการดําเนินการ
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เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกวจึง
มีความเหมาะสมในการจัดตัง้ เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแกว ปญหาที่พบไดแก ปญหาความลาชาในการดําเนินงาน ใหนโยบายการบริหารยังไมชัดเจน
และปญหาขอกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงปญหา
สิ่งแวดลอมซึ่งอุปสรรคที่พบ ไดแก พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกวยังคงมีสัดสวนนอย
ในการจัดการระบบอุตสาหกรรมทีป่ จ จุบนั อยูใ นระยะเริม่ ตน ทําใหมผี ลตอความเชือ่ มัน่ ของหนวยงานอืน่ ทีจ่ ะ
มาลงทุน และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบที่ไดมาตรฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการรวม
กันของทุกภาคสวนทั้งสวนกลาง จังหวัด ทองถิ่น ภาคประชาสังคม สรางมาตรการ ดานกฎหมาย ในการ
จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและการควบคุมแรงงาน และพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนารองรับการสราง
แรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต และสงเสริมดานสาธารณสุขการดูแลสุขภาพแกประชาชนเพือ่
ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการวิจยั เรือ่ งขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
1.1 จั ง หวั ด สระแก ว และหน ว ยงานในพื้ น ที่ ควรนํ า ข อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ น
การวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
สามารถเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
1.2 ภาครัฐควรสนับสนุนดานการศึกษา และใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน เพือ่ ใหประชาชนไดเขาใจถึงนโยบายและประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดสระแกวควรพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ใหเพียงพอเพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนสูสังคมอุตสาหกรรม
1.3 จังหวัดสระแกวควรมีมาตรการในกําหนดนโยบายพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัยเพื่อ
เปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาพื้นที่ชายแดนและคุมครองดานแรงงานทั้งชาวไทยและตางชาติ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนํานโยบายการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
ไปปฏิบัติที่สามารถทําใหเกิดประโยชนเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดสระแกวและ
ความตองการของชุมชน
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดกับประชาชนที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
2.3 ควรศึกษาศักยภาพและแนวทางการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ทีม่ คี วามเปนไปได
ในเชิงนโยบาย เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกวใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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แบบเจาะจง และกลุมที่ 3 นักเรียนที่เรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน
จากการสุม แบบแบงชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน
หลากหลายชาติพันธุ และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ผลการวิจัย พบวา ไดองคประกอบสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ จํานวน 4 องคประกอบ คือ ดานการเคารพสิทธินักเรียน
ชาติพันธุ ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ดานการสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียน
ชาติพันธุ และดานการรูจักนักเรียนชาติพันธุ โดยมีตัวบงชี้พฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 35 ขอ
ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบในแตละดาน

คําสําคัญ
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนชาติพันธุ หองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Abstract
The purpose of this research was to analyze the factors and indicators of teaching
competency of teacher in ethnic diversity classroom. It would provide the students characteristics
of acceptance of multicultural, respect the right of others and cohabitation in a multicultural
society of 3 groups were 1) text book, research, and 20 related articles using purposive sampling
to analyze the indicators of teaching competency. 2) 9 Lecturers from Chiang Mai University and
Chiang Mai Rajabhat University who are interested in teaching and learning about ethnic group,
by using purposive sampling. 3) 900 students in ethnic diversity classrooms from secondary schools
in Chiang Mai, Chiang Rai and Tak by using stratified random sampling method. This group of
sample was use for exploratory factor analysis of teaching competency in ethnic diversity
classrooms. The research tools were 1) teaching behavior analysis form 2) the questionnaire on
suitability indicators of teacher behavior and 3) the questionnaire on teaching behavior in ethnic
diversity classroom. Data was analyzed using content analysis, average, standard deviation and
exploratory factor analysis (EFA). The results of the study showed that the 4 factors of teaching
competency in ethnic diversity classroom were 1) ethnic student rights respecting 2) teaching
technique in ethnic diversity classroom 3) the creation of identity and 4) understanding ethnic student.
The indicators of teaching behavior consist of 35 items which describe the characteristic of each factor.
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บทนํา
ปจจุบัน ประเทศไทยประกอบดวยพลเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่เปนเมืองเศรษฐกิจ เชน เชียงใหมมีอัตรา
การอพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาว และคนตางถิ่น เปนจํานวนมากที่เขามาทํางานและ
ศึกษาตอ ทั้งที่อาศัยอยูแบบชั่วคราวและแบบถาวร (Buadeang, Punyasaranai & Leepreecha, 2003, 13)
และจากขอมูลของรายงานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
และสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ดานประชากรที่กลาววา ปจจุบัน แรงงานจากประเทศเพื่อนบานได
หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยอยางผิดกฎหมายนับลานคน รวมถึงชาวเขาและชนกลุมนอยที่อยูในประเทศ
มาดั้งเดิมและยังไมไดสัญชาติ ก็มีจํานวนไมนอย แรงงานขามชาติและชาวเขาเหลานี้สวนใหญอยูใน
วัยเจริญพันธุแ ละมีอยูไ มนอ ยทีม่ ลี กู ในประเทศไทย ลูกของประชากรตางชาติเมือ่ โตขึน้ พอสมควรทีจ่ ะไดรบั การศึกษา
มิฉะนั้น เด็กเหลานี้อาจกลายเปนโทษตอสังคมไทยได (Office of the Education Council, 2008, 12)
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียน
ที่เคยมีนักเรียนกลุมเดียววัฒนธรรมเดียว ในปจจุบันพบวาในแตละหองเรียนจะประกอบดวยนักเรียน
หลากหลายชาติพนั ธุ หลากหลายวัฒนธรรมเกิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ งไมได ครูตอ งปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพหองเรียนที่เปนอยูจริงซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ อาจกอใหเกิดอคติ ความลําเอียง ความไมเขาใจระหวางกัน อันเนื่องมาจาก
การถูกปลูกฝงอคติทางชาติพันธุจากสังคมนั้น ๆ
ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่เปลี่ยนไปทั้ง
ในโรงเรียนและในหองเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังที่ Office of the Education Council (2013, a)
กลาววา คุณภาพของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอ
ผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นได
อยางมีความสุข แตที่ผานมาพบวา มีครูจํานวนหนึ่งที่ไมพรอมที่จะดูแลเด็กในชนบทหรือเด็กตางวัฒนธรรม
ซึ่งเปนปญหาสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ยิ่งถาครูพูดภาษาทองถิ่นไมไดหรือไมรูวัฒนธรรมทองถิ่น ครูจะไมเขาใจ
คานิยม ระเบียบสังคม และความคาดหวังของทองถิ่น (Office of the National Education Commission,
2002, 9)
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุเ พือ่ ใหนกั เรียน
มีคณ
ุ ลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิของผูอ นื่ และการอยูร ว มกันในสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อลดอคติเชิงชาติพันธุและการเลือก
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ปฏิบัติของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
ยังไมมกี ารศึกษาวิจยั ถึงพฤติกรรมบงชีข้ องครูทตี่ อ งปฏิบตั ใิ นหองเรียนหรือพฤติกรรมบงชีข้ องครูทมี่ สี ว นชวย
ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะหองคประกอบและ
ตัวบงชีส้ มรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุโ ดยใชเทคนิคการสังเคราะห
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูจากตํารา เอกสาร งานวิจยั บทความ ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ
จํานวน 20 เลม มีการตรวจสอบความเหมาะสมของพฤติกรรมตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการการสอนของครู
จากผูเชี่ยวชาญ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวบงชี้ เพือ่ นําไปพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน
หลากหลายชาติพันธุ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ
สิทธิของผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ทบทวนวรรณกรรม
1. มุมมองของคนทั่วไปที่มีตอกลุมชาติพันธุในสังคมไทย
สั ง คมไทยเปนสั ง คมที่มีค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม มี การอยู ร ว มกันของกลุ มคนที่มี
ความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ซึง่ กลุม ชาติพนั ธุถ อื วาเปนชนกลุม นอยในสังคมไทยทีถ่ กู บัน่ ทอนศักดิศ์ รีของ
ความเปนมนุษย ขาดอิสรภาพของชีวติ เหมือนกับหลาย ๆ ประเทศ ทัว่ โลก (Kongkaew, Benjawittayatham &
Rattanapimol, 1994, 9) โดยในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุและชนเผานั้นปรากฏใหเห็น
ในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ ทางตรงและทางออม เชน การคุกคามและละเมิดสิทธิโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย
การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผานการปฏิบัติ การละเมิดสิทธิในการดํารงชีวิต การตัดสินใจกําหนดอนาคตชีวิต
ตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานการพัฒนา กลาวคือ สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการมีอคติทางชาติพันธุ การกีดกันใน
รูปแบบตาง ๆ การนําเอาวัฒนธรรมภูมปิ ญ
 ญาชาวเขาไปทําเพือ่ การคา เพือ่ การทองเทีย่ ว การแยงชิงทรัพยากรปา
การถูกมองวาเปนภัยสังคมตอความมัน่ คงของชาติ เปนตนเหตุของการแพรระบาดของยาเสพติด เปนผูต ดั ไม
ทําลายปา เปนตน นอกจากนี้ การมีอคติทางชาติพันธุ เปนปญหาใหญมากสําหรับคนกลุมนอยและ
สังคมไทยทัว่ ไป เปนการละเมิดสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม เห็นไดจากการทีช่ าวเขาสวนใหญมกั จะถูกดูถกู
ถูกกลาวหาอยูเสมอวา สกปรก ปาเถื่อน ไรการศึกษา ตัดไมทําลายปา ตนนํ้าลําธาร คายาเสพติด และ
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ (Violation of human rights, ethnic and tribal groups in Thailand:
Editorial, 2010, 31-32)
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2. อคติและการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุ
อคติและการเลือกการปฏิบัติหรือการแบงพรรคแบงพวกเปนสิ่งที่มีอยูอยางกวางขวางในสังคม
ซึ่งในสมัยโบราณการเกิดอคติตาง ๆ มีตนเหตุมาจากปมดอยทางศาสนา หรือความดอยทางวัฒนธรรม และ
ตอมามีความโนมเอียงที่จะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ จึงทําใหเกิดลัทธิชาติพันธุ
ที่เชื่อวา ประชากรแตละเผาพันธุนั้นมีลักษณะทางกายเดนเฉพาะอยาง และมีคุณลักษณะกรรมพันธุทาง
ปญญาและอารมณไปตามเผาพันธุที่มีลักษณะทางกายนั้น ๆ ซึ่งจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะไปอยูใน
สภาพแวดลอมอยางไร และกลุม เผาพันธุน นั้ ๆ จะประพฤติในวิถที างของตนอยูเ สมอตลอดไป (Chuenmanus,
1973, 40) ในสังคมไทยปจจุบัน กลุมชาติพันธุหรือชนเผาจะไดรับผลกระทบจากอคติและการเลือกปฏิบัติ
เปนอยางมาก ซึ่งอคติและการเลือกปฏิบัติเหลานั้นจะนําไปสูการแบงแยกและความขัดแยงในเวลาตอมา
สอดคลองกับแนวคิดของ Dullaya-Anuki (2006, 63-64) กลาวถึง อคติเชิงชาติพันธุวา สังคมแตละสังคม
ตางมีแบบแผนการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป สมาชิกในแตละสังคมยอมไดรับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมโดยการอบรมใหรูระเบียบสังคมทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดานคุณคา ความเชื่อถือ ประเพณี
และพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งยังผลใหสมาชิกในสังคมนั้นเคยชินกับวัฒนธรรมของตนและจะเกิดความรูสึก
แปลกหรือไมยอมรับในสิ่งที่แตกตางจากลักษณะเดิมของตนและมีแนวโนมที่จะเชื่อวาวัฒนธรรมของตน
ดีที่สุด หรือเหนือกวาผูอื่น โดยการนําเอามาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมของตนเปนหลักในการ
เปรียบเทียบ ผูท มี่ ลี กั ษณะอคติเชิงชาติพนั ธุห รืออัตนิยมวัฒนธรรมมาก มักเปนผูท มี่ ปี ระสบการณแคบ เคยชินอยู
กับวัฒนธรรมของตนเทานั้น และมักจะมีความรูสึกเห็นแกตัว มีอคติ ซึ่งเปนการยึดมั่นในตนเองมากเกินไป
จนอาจกอใหเกิดความขัดแยงกันไดงา ย ในงานวิจยั นีจ้ งึ ตองการทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ลดการเกิดอคติและการเลือก
ปฏิบัติของคนในสังคมที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมระหวางคนพื้นราบกับกลุมชาติพันธุ เพื่อการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป โดยนําแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมเขามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายวัฒนธรรมเพือ่ เปลีย่ นแปลงแนวคิดของครูและนักเรียนในดานอคติ
การเลือกปฏิบัติ และความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua (2010, e) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาสถานการณการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ที่นักเรียนมีความแตกตางทางวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี พบวา
รูปแบบการจัดการศึกษายังคงใชแนวทางการจัดการศึกษาทีน่ าํ มาจากสวนกลาง โดยใชเนือ้ หาความรูท กี่ าํ หนด
มาจากสวนกลางมาใชสอนนักเรียน เพื่อเตรียมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผูบริหารและครู
ั นธรรม
สวนใหญมคี วามเชือ่ วาหลักสูตรจากสวนกลางไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูข องนักเรียนตางเชือ้ ชาติวฒ
และสวนใหญมีความเชื่อวาการศึกษาจะชวยใหเด็กตางเชื้อชาติวัฒนธรรมสามารถปรับตัวและอยูรวมกับ
คนไทยไดเปนอยางดี และครูสวนใหญมีความเชื่อวาไมจําเปนตองนําเนื้อหาทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของนักเรียนตางเชื้อชาติเขามาบูรณาการกับเนื้อหาของไทย ซึ่งจาก
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การศึกษานีท้ าํ ใหมกี ารจัดรูปแบบการจัดการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมเพือ่ แกปญ
 หาทีเ่ กิดจากสถานการณจริงทีไ่ ด
คนพบ โดยการนําแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของ James A. Banks มาออกแบบการจัด
การศึกษาและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua, 2010, f)
ดังนี้
3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนและกระตุนใหครูผูสอนสอดแทรกบูรณาการเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร เชื้อชาติ ภาษา ขนบประเพณี และวิถีชีวิตของคนเชื้อสายพมา มอญ กะเหรี่ยง
ลาวไปกับเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางในลักษณะของการยกตัวอยางประกอบ การใชสื่อของจริง รูปภาพ
การสาธิตใหดูและการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ในสวนของรูปแบบการสอนไดสงเสริมใหครูใชวิธีการเรียน
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกัน รวมทั้งใหมีการคละกลุมนักเรียนที่มีเพศและความสามารถตางกันใหอยูกลุมเดียวกันเพื่อใหเด็กได
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด และทัศนคติ ไดเรียนรูอุปนิสัยใจคอ และเรียนรูที่จะปรับตัวกับเพื่อน
ตางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม
3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กระตุนเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ลูกเสือ กีฬาสี กิจกรรม เขาคาย
คุณธรรม วันเด็ก วันพอ วันแม โดยเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และขนบประเพณี และวิถีชีวิต ผานกิจกรรมที่หลากหลาย
อันนําไปสูความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมของเพื่อนตางเชื้อชาติและสงผลใหเด็กกลุมตาง ๆ เกิดเจตคติที่ดี
ตอกัน เกิดการยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม นอกจากนีย้ งั สงเสริมใหโรงเรียน
ชักนําผูปกครองของนักเรียนกลุมเชื้อชาติ วัฒนธรรมตาง ๆ เขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น
3.3 บรรยากาศภายในโรงเรียน
ส ง เสริ ม ความตระหนั ก รู  ใ ห กั บ ผู  บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ย นให ส ร า ง
บรรยากาศของพหุวัฒนธรรมนิยมใหเกิดขึ้นโดยเนนที่บรรยากาศของความเสมอภาค ความยุติธรรม
ความเปนประชาธิปไตย และการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม จากแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาที่ประกอบดวยนักเรียนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลาย
วัฒนธรรมโดยการนําแนวคิดการจัดการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมมาเปนกรอบ เพือ่ สรางแนวทางในการพัฒนาครู
ใหจัดกิจกรรมในหองเรียน และในโรงเรียนไดเหมาะสมกับบริบทจริงของสังคมในโรงเรียน และเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนใหอยูร ว มกับผูอ นื่ ทีม่ คี วามแตกตางจากตนเองไดอยางมีความสุข ยอมรับและเคารพ
ในความแตกตางทางวัฒนธรรมในสังคมทีต่ นอาศัยอยูแ ละเพือ่ ลดอคติ การแบงแยก การเลือกปฏิบตั แิ ละลด
ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นในสังคมตอไปในอนาคต
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ทําการวิเคราะหศึกษาพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุจาก 3 กลุม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจากการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ดังตอไปนี้
1.1 กลุม ที่ 1 ตํารา เอกสาร งานวิจยั บทความทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ จํานวน 20 เลม ดวยการเลือกแบบเจาะจง
1.2 กลุม ที่ 2 อาจารยทมี่ คี วามสนใจเกีย่ วกับการจัดการศึกษากลุม ชาติพนั ธุ หรือการจัดการศึกษา
เชิงพหุวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน 9 คน ดวยการเลือก
แบบเจาะจง
1.3 กลุมที่ 3 นักเรียนที่เรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน
จากการสุมแบบแบงชั้น
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ
เปนแบบบันทึกเพื่อนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
2.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤติกรรมบงชีส้ มรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
เปนแบบประเมินคามาตราสวน (Rating Scale) หาคุณภาพดวยการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ไดคาเฉลี่ยรายดานมากกวา 3.50 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว
คือ ดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (x̅ = 4.85) ดานการเคารพสิทธิของผูอ นื่ (x̅ = 4.62) และ
ดานการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (x̅ = 4.53)
2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ
เปนแบบประเมินคามาตราสวน (Rating Scale) โดยแบบสอบถามมีคาเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .946
การวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่แสดงออกในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ 35 พฤติกรรม นํามาสังเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เกิดในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุเปน 4 องคประกอบ คือ การเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ เทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ การสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ และการรูจักนักเรียนชาติพันธุ สถิติที่ใช คือ
การวิเคราะหเนือ้ หา(ContentAnalysis)การหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(EFA)
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ผลการวิจัย
จากการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
เพือ่ ใหนกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิของผูอ นื่ และการอยู
รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ การจัดการเรียน
การสอนของครู พบดังตารางองคประกอบตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและนํ้าหนัก
องคประกอบ ดังนี้

ตารางที่ 1
องคประกอบ ตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและนํ้าหนักองคประกอบ

°r¦³°
1. âĕĆğåĕĆāčėúûėãĐè
üĔâğĆĘąüëĕøėāüĔ ûěŋ

¡§·¦¦¤µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦° °¦¼

1. åĆĜģĄŇĈýĈĜŇ÷ĜĎĄėħüċĔâ÷ėīċĆĘãĐèÿĜňğĆĘąü÷ňĊąčĕąøĕ ğëŇü
âĕĆ÷ĜùĜâ÷ňĊąčĕąøĕéňĐèéüÿĜňğĆĘąüğâė÷åĊĕĄĆĜňčęââĈĔĊ
2. åĆĜģĄŇĈēğĄė÷čėúûėãĐèÿĜňğĆĘąü÷ňĊąĊĕéĕ ğëŇü âĕĆãŇĄãĜŇĢĎň
ğâė÷åĊĕĄâĈĔĊ
3. åĆĜģĄŇĈēğĄė÷čėúûėãĐèÿĜňğĆĘąü÷ňĊąâĕĆâĆēúĬĕ ğëŇü
âĕĆúĬĕĢĎňÿĜňğĆĘąüģ÷ňĆĔýåĊĕĄĐĔýĐĕąøŇĐĎüňĕğāĚħĐü
2. ğúåüėåâĕĆčĐü
1. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüĆĔýĆĜňåĊĕĄĆĜňčęâãĐèÿĜňĐüĚħ ġ÷ą
ĎňĐèğĆĘąüĎĈĕâĎĈĕą
âĕĆøĆēĎüĔâĊŇĕ ÿĜňĐĚħüâĦĄĘåĊĕĄĆĜňčęâğĎĄĚĐüøüğĐè ğëŇü ĆĔýĆĜňĊŇĕ
ëĕøėāüĔ ûěŋ
âĕĆ÷ĜùĜâÿĜĐň ĚħüģĄŇĢëŇğĆĚħĐèčüěâ
2. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüþĆĕĆùüĕúĘħéēğĎĦüÿĜňĐĚħüĄĘåĊĕĄčěã ğëŇü
âĕĆëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňĐĚħüğĄĚħĐğĎĦüğãĕĄĘåĊĕĄúěâãŋ
3. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüĆĜňĊėûâĘ ĕĆ÷ĬĕğüėüëĘĊėøğāĚħĐĢĎňøüģ÷ňĆĔýčėħèúĘħ
øňĐèâĕĆġ÷ąģĄŇå÷ġâè ĎĆĚĐĢëňåĊĕĄĆěüĠĆèøŇĐýěååĈĐĚħü
3. âĕĆčŇèğčĆėĄâĕĆčĆňĕè 1. åĆĜčĐüĊŇĕÿĜňğĆĘąüúěâåüčĕĄĕĆùþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢü
ëĘĊėøģ÷ň
øĔĊøüĢĎňâĔýüĔâğĆĘąü
ëĕøėāüĔ ûěŋ
2. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüğëĚħĐĊŇĕâĕĆğĆĘąüĢüġĆèğĆĘąüĄĘþĆēġąëüŋ
øŇĐâĕĆ÷ĬĕğüėüëĘĊėøãĐèÿĜňğĆĘąü
3. åĆĜčŇèğčĆėĄĢĎňÿĜňğĆĘąüĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆĆĔýÿė÷ëĐý
âėéâĆĆĄøŇĕè ĥ ĢüĎňĐèğĆĘąü
1. åĆĜĄĘåĊĕĄĆĜňğĆĚħĐèëĕøėāüĔ ûěãŋ ĐèÿĜňğĆĘąüġ÷ąčĕĄĕĆùýĐâ
4. âĕĆĆĜňéĔâüĔâğĆĘąü
ĆĕąĈēğĐĘą÷ăĜĄėĎĈĔèúĕèĊĔõüûĆĆĄãĐèÿĜňğĆĘąüģ÷ň
ëĕøėāüĔ ûěŋ
2. åĆĜâĈŇĕĊùęèÿĜňğĆĘąüëĕøėāĔüûěŋĢü÷ňĕü÷ĘğčĄĐ ğëŇü ğþŎüýěååĈ
úĘĄħ ĘåĊĕĄāąĕąĕĄĢüâĕĆğĆĘąüĆĜň
3. åĆĜéĔ÷ğøĆĘąĄĎüĔèčĚĐúĘħğâĘħąĊâĔýëĕøėāĔüûěŋğāĚħĐčŇèğčĆėĄ
âĕĆğĆĘąüĆĜňãĐèÿĜňğĆĘąü

ÊÎµ®´
°r¦³°
.785
.778
.756
.683
.673
.671
.712
.689
.620
.608
.586
.573
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อภิปรายผลการวิจัย
1.องค ป ระกอบที่ 1 ด า นการเคารพสิ ท ธิ นั ก เรี ย นชาติ พั น ธุ  มี พ ฤติ ก รรมบ ง ชี้ ที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก
องคประกอบอยูร ะหวาง 0.587-0.785 จํานวน 9 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ ามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบ
ในดานนี้ คือ ครูไมลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผูเรียนดวยสายตา ทาทาง วาจา ครูไมละเมิดสิทธิของผูเรียนดวย
วาจา การกระทํา การบังคับ อีกทั้งไมแสดงออกดวยคําพูดที่แสดงกิริยารังเกียจ ไมมีอคติกับผูเรียน และไม
รวมทะเลาะกับผูเรียนเมื่อถูกทาทาย ซึ่งตัวบงชี้พฤติกรรมทุกขอสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในการจัด
การเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ ครูไมลบหลูด หู มิน่ ศักดิศ์ รี
ของผูเ รียนดวยสายตา จากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุ พบวา ครูยงั คงมีทศั นคติ
ทางลบและมีอคติตอ เด็กชาติพนั ธุ (Anansuchatkul, 2011, e) ดังนัน้ การแสดงพฤติกรรมบางอยางของครูจงึ
อาจแสดงออกโดยตัง้ ใจ หรือ ไมไดตงั้ ใจ สอดคลองกับ Manning & Baruth (2004) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ พบวา บางครั้งผูสอนมักเกิด
ความลําเอียงกับผูเ รียน ผูม คี วามบกพรอง ผูเ รียนตางชาติ ตางภาษา ความรูส กึ ลําเอียงนีไ้ ดฝง รากลึกจนทําใหเกิด
ความรูส กึ วาเปนเรือ่ งธรรมดาและไมรสู กึ ตัววามีความลําเอียง ในสังคมไทย พบวา ครูผสู อนสวนมากยังไมให
ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงบริบทในหองเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ หลากหลาย
วัฒนธรรม และยังคงติดอยูกับอคติที่เชื่อวาชาวเขา สวนใหญสกปรก ปาเถื่อน ไรการศึกษา ตัดไมทําลายปา
ตนนํ้าลําธาร คายาเสพติด และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ (Violation of human rights, ethnic
and tribal groups in Thailand: Editorial note (2010, 321-32) สอดคล อ งกั บ Kongkaew,
Benjawittayatham & Rattanapimol (1994, 9) ที่กลาววา สังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีการอยูรวมกันของกลุมคนที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมซึ่งกลุมชาติพันธุถือวาเปนชน
กลุมนอยในสังคมไทยที่ถูกบั่นทอนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ขาดอิสรภาพของชีวิต เหมือนกับหลาย ๆ
ประเทศทัว่ โลก จากอคตินที้ าํ ใหครูตอ งเปลีย่ นความคิด เปดใจใหกวางเพือ่ เรียนรูค วามแตกตางทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนชาติพนั ธุใ หถกู ตอง เพือ่ ใหเกิดความเคารพในความแตกตางนัน้ ๆ และจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับสิง่ ทีเ่ ปนจริงในสังคมปจจุบนั มีการปรับเจตคติหรือทัศนคติ เพือ่ ลดอคติ มีการยอมรับในความหลากหลาย
ของความแตกตาง มีความเคารพซึ่งกันและกันอยูบนวิถีของคุณธรรมในการดําเนินชีวิตรวมกัน
2.องคประกอบที่ 2 ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มี
คานํา้ หนักองคประกอบอยู ระหวาง 0.371-0.683 จํานวน 11 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ ามารถอธิบายลักษณะของ
องคประกอบในดานนี้ คือ ครูสอนใหผเู รียนรับรูค วามรูส กึ ของผูอ นื่ โดยการตระหนักวาผูอ นื่ ก็มคี วามรูส กึ เหมือน
กับตนเอง มีความปรารถนาเห็นผูอ นื่ มีความสุข รูว ธิ กี ารดําเนินชีวติ เพือ่ ใหตนไดสงิ่ ทีต่ อ งการโดยไมคดโกงหรือ
ใชความรุนแรง เชื่อมั่นวาตนเองมีศักดิ์ศรีเทาเทียมผูอื่น เมื่อผูเรียนไมสนใจเรียนหรือรบกวนเพื่อน ครูจะใชวิธี
การตั้งคําถามเพื่อดึงความสนใจ หรือตักเตือนดวยวาจาหรือทาทางที่สุภาพ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีส่ ง เสริมใหผเู รียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เนนการทํางานกลุม มากกวาการแขงขัน ไมมองวาผูเ รียน
มีสว นทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองชากวาปกติ และจัดการเรียนการสอนโดยมองจากบริบท
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ของผูเรียน อีกทั้งมีการสัมภาษณผูปกครองเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของผูเรียน โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญที่สุด คือ
ครูสอนใหผูเรียนรับรูความรูสึกของผูอื่นโดยการตระหนักวาผูอื่นก็มีความรูสึกเหมือนกับตนเอง เชน การรับรู
วาการถูกผูอื่นแกลงไมใชเรื่องสนุก การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุควรเปน
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนทีม่ คี วามสุข มีบรรยากาศทีผ่ อ นคลาย ผูเ รียนรูส กึ เปนอิสระ ไดเรียนรูใ นสิง่ ที่
เปนประโยชนกบั ตนเองและสมารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันไดจริง ครูตอ งใหความสําคัญกับผูเ รียน
อยางจริงใจ มีเทคนิคการสอนที่เขาใจความแตกตางของผูเรียนในบริบทของหองเรียนปจจุบัน คือ หองเรียน
หลากหลายวัฒนธรรม สอดคลองกับ Anansuchatkul (2011, e) กลาวในขอเสนอแนะของงานวิจัย
โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาสําหรับทายาทรุนที่สองของผูยายถิ่นจากประเทศพมาวา นโยบาย
การจัดการศึกษาในทศวรรษตอไป ตองเปนการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในความหมายของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการอยูร ว มกันอยางสันติของผูค นหลากหลายวัฒนธรรม เคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษยทเี่ ทาเทียมกัน
ตองแกไขอคติที่มีอยูเดิมที่นํามาแบงแยกกีดกัน และตองทําควบคูไปกับการพัฒนาความเขาใจเพื่อนมนุษย
ที่มีความแตกตางกัน และ Kesmanee (2012) ยังไดใหขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษาวา รัฐพึงใหการ
สงเสริมแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาในแบบ “การศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education)”
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฝกฝนใหเกิดความตระหนักในสิทธิของความแตกตางทั้งในทางสังคมและ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองพัฒนาคานิยมและทัศนคติบางประการ เชน การอดทนอดกลั้น การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น การยอมรับความแตกตางของมุมมองและวิถีชีวิตในสังคม ความเปนคนที่รูจักยืดหยุน
และมีความสามารถในการปรับตัว และการอยูรวมกันในทามกลางความแตกตางได เพื่อตอบสนองตอการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุอ ยางแทจริง อีกทัง้ ยังสอดคลองกับงานวิจยั ของ Manning &
Baruth (2004) ที่กลาววา ครูผูสอนตองมีความเขาใจในกลวิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ ไดแก การเรียน
แบบกลุม การเรียนแบบรวมมือ การสรางแรงจูงใจ การแขงขัน ความเชื่อและการรับรูในแตละวัฒนธรรม
ลดความรูสึกลําเอียง ความอยุติธรรม แตมุงสรางทัศนคติ ความเสมอภาคและคานิยม เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดีที่สุด และสอดคลองกับพื้นฐานวัฒนธรรม
3.องคประกอบที่ 3 ดานการสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มี
คานํา้ หนักองคประกอบอยู ระหวาง 0.449-0.712 จํานวน 10 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ ามารถอธิบายลักษณะ
ขององคประกอบในดานนี้ คือ ครูสอนวา ผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได สอนใหเชื่อวา
การเรียนในโรงเรียนมีประโยชนตอ การดําเนินชีวติ สอนใหมมี ารยาททีเ่ หมาะสมกับสถานการณตา ง ๆ อยูร ว มกับ
ผูอื่นได สงเสริมใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน ใหกําลังใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ชวยเหลือดานการเรียน เมื่อมีปญหากอนตัดสินการกระทําจะมีการสอบสวน ปฏิบัติตัวตอผูเรียน
ทุกคนดวยความเทาเทียมกัน และชื่นชมความสามารถของผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญ
ที่สุด คือ ครูสอนวาผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได ในบริบทของหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ ผูเรียนก็จะมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเกิดชองวางระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูเรียน จากการแบงแยงหรือจากอคติทางสังคมที่ไดรับมาอยางไมถูกตอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
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ในหองเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือความภาคภูมิใจในตนเองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
การสรางบรรยากาศในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุ เพือ่ ใหผเู รียนเกิดความไววางใจ เชือ่ ใจครู มีกาํ ลังใจใน
การเรี ย นรู  พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย า งเต็ ม ที่ ครู ต  อ งแสดงออกซึ่ ง การยอมรั บ มี ค วามจริ ง ใจ
มีการสือ่ สารดวยอวัจนะภาษา และวัจนะภาษาทีแ่ สดงออกถึงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูเ รียนสอดคลอง
กับ Yongyuan (2007, 3) ทีก่ ลาววา ความเทาเทียมทัง้ โอกาสของการไดรบั การศึกษาและความเทาเทียมของ
โอกาสในการประสบความสําเร็จทางการศึกษา จะเกิดขึ้นไดนั้น ตองมีการปรับวิธีการสอน และนโยบาย
การจัดการศึกษาใหเอือ้ ตอผูเ รียนทุกกลุม วัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันกับผูเ รียนทุก
กลุมซึ่งหากนําไปใชในโรงเรียนจะชวยแกปญหาความไมเสมอภาคอยางที่ชนกลุมนอยบางกลุมประสบอยู
สอดคลองกับงานวิจัยของ Burton (2005) ไดศึกษาเรื่อง การสรางความเขาใจของนักเรียนที่มีความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมและตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จทางการศึกษา พบวา กลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
ที่สนับสนุนใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง มีอิสระ และมีความทาทายที่จะทํางานให
ประสบความสําเร็จได ครูตองมีความเขาใจในเรื่องของปจเจกบุคคลและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอรูปแบบของ
บุคคลซึ่งจะสงผลตอวิธีการจัดการเรียนการสอน และการเสริมกําลังใจใหกับผูเรียน
4.องคประกอบที่ 4 ดานการรูจักนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ
อยูระหวาง 0.409-0.608 จํานวน 5 ขอ โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบ
ในดานนี้ คือ ครูมคี วามรูเ รือ่ งชาติพนั ธุโ ดยสามารถบอกภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของผูเ รียนได กลาวถึงผูเ รียน ชาติพนั ธุ
ในดานดีเสมอ จัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวกับชาติพันธุเพื่อสงเสริมการเรียนรู ไมเปรียบเทียบความสามารถของ
ผูเรียนชาติพันธุ และสอนในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติ จริงของผูเรียนชาติพันธุ โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญที่สุด
คือ ครูมีความรูเรื่องชาติพันธุโดยสามารถบอกภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียนได จากบริบทของหองเรียน
ในปจจุบัน คงปฏิเสธไมไดวา หองเรียนสวนใหญเปนหองเรียนที่ผูเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุหรือ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงผลใหครูตอ งปรับวิธกี ารสอน เปลีย่ นวิธกี ารเรียนรูข องผูเ รียนเพือ่ ใหสอดคลอง
กับบริบทที่เปนจริง ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เขาใจถึงวัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยสมรรถนะที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนสําหรั บครู คือ
การเตรียมการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม การผสมผสานวัฒนธรรมของครูและ
นักเรียน การมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความแตกตางของนักเรียนในเรื่องชาติพันธุ เชื้อชาติ อคติ
ความลําเอียง มีความเปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผูเ รียนและทํางานรวมกับผูท คี่ วามแตกตางจากตนเอง
ได (Jared, 2010 ; Vescio, Bondy & Poekert , 2009 ; Manning & Baruth, 2004 ; Allen & Labbo, 2001)
นอกจากนี้ Manning & Baruth (2004) ศึกษาพบวา ผูสอนการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมตองมีลักษณะเปนผูที่
มีความรู ทัศนคติและทักษะทัง้ สามลักษณะ ตองมีความสัมพันธกนั ในการเรียนการสอนเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานความรู ผูสอนตองมีความรูในเรื่องขอเท็จจริง ขอมูลชาติพันธุ วรรณะและความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของผูเรียน ซึ่งผูสอนควรมีความรูอยางเพียงพอ เพื่อจะไดวางแผนและจัดการเรียนการสอนได
เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
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สรุป
จากการศึกษา พบวา องคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน
หลากหลายชาติพันธุ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ
สิทธิของผูอื่น และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจํานวน 4 องคประกอบ คือ
ดานการเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ดานการสงเสริม
การสรางตัวตนใหกบั นักเรียนชาติพนั ธุ และดานการรูจ กั นักเรียนชาติพนั ธุ โดยมีตวั บงชีพ้ ฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 35 ขอ ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบในแตละดาน
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ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
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กลุมยอย กับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง)
กลุ  ม ส ง เสริ ม เกษตรกรบ า นตาลลู ก อ อ น (อํ า เภออู  ท อง) และกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไม เ ศรษฐกิ จ โตเร็ ว
(อําเภอดานชาง) ผลการวิจัย พบ ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง
ยั่งยืน ไดแก ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม ปญหาอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจ พบปญหา
แนวกันชน การจัดการนํา้ การขาดองคความรูด า นเกษตรอินทรีย และมีการกําหนดแนวทางหนุนเสริมและขยายผล
ไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่น คือ หาความรูจากการศึกษาดูงานกับกลุมที่ประสบความสําเร็จ ทําบันทึกบัญชี
และออกรานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย

คําสําคัญ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม เกษตรอินทรีย การลดตนทุน
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน

Abstract
The purposes of this thesis were to study the key success factors for management of
Suphan Buri, Tung Thong community enterprise group to reduce the organic rice cost of production,
management problem, to set the enhancing operational management guidelines and to study
the results of the enhancing operational management guidelines employed into other communities
in Suphan Buri province. This was a qualitative research employed the in-depth interviews and
focused group for collecting data from key informants of Tung Thong community enterprise group,
government and private sectors. Further group were selected including Tahling Chan community
enterprise (in Amphoe Mueang), Ban Than louk On community enterprise (in Amphoe U-Thong),
and the Mai To Raew community enterprise (in Amphoe Dan Chang). Findings that the key success
factors for management of Suphan Buri, Tung Thong community enterprise group such as group
leader, group member, group management etc. Management outcome and problem of
community enterprise found buffer zone problem, water management, shortage of knowledge etc.
To determine a group management supporting guideline to the community enterprise seeked for
the other knowledge and had the educational visit at other successful projects, record of income/
expenses, and participate in public events for network formation to share knowledge.

Keywords
Group Management Accomplishment, Organic Farming, Decrease the Operation Cost,
Tung Thong Organic Rice Group Community Enterprise
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บทนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 มาสูก ารจัดทําแผนยุทธศาสตร
เกษตรอินทรียระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ขึ้น จากความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานดานเกษตรอินทรียของจังหวัดสุพรรณบุรีใหบรรลุตามวิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วา “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนํา ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค บานเมือง
สะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนยการศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” (Thailand Rice Science
Institute, 2017)
จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ปลูกขาวทั้งหมด 3,348,755 ไร จากขอมูลของสถาบันวิทยาศาสตรขาว
แหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี (สวช.) (13 มิถุนายน พ.ศ. 2560) พบวา พื้นที่เพาะปลูกขาวอินทรียมปี ระมาณ
250-300 ไร ขาวอินทรีย เปนขาวที่ใชกระบวนการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติที่ไมพึ่งสารเคมี ปจจุบัน
พบวา การทําเกษตรอินทรียนั้นสามารถตอบโจทยผูบริโภคในบางกลุมที่ดูแลสุขภาพ (Health Conscious)
และมีกระแสตอบรับพืชผลเกษตรอินทรียท งั้ ในและตางประเทศ ขาวอินทรียเ ปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีส่ รางมูลคา
เพิ่ม (Value-added) ใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตามแมวาระบบเกษตรอินทรียจะมีปญหาและอุปสรรค
จากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในทีส่ ง ผลใหเกษตรกรบางกลุม ทีย่ งั คงพึง่ พาสารเคมีซงึ่ มีอนั ตรายทีเ่ กิดจาก
การตกคางและสงผลตอสุขภาพในทีส่ ดุ แตในขณะเดียวกันก็มกี ลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน
ซึง่ บริหารจัดการกลุม มากวา 10 ป (ป พ.ศ. 2550) ทีป่ ระสบความสําเร็จในดานตางๆ ไดแก ดานคน ดานตลาด
ดานตนทุนและดานการผลิต เปนตน (Thailand Rice Science Institute, 2017) และจากตัวอยางความสําเร็จ
ในการปลูกขาวอินทรียใ นกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน จึงเปนเปาหมายเพือ่ นํากระบวนการ
และขั้ น ตอนในการบริ ห ารจั ด การของกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย  ทุ  ง ทอง มาเป น ต น แบบด า น
การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียไปหนุนเสริมและขยายผลกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอื่นที่อยู
ในระยะปรับเปลีย่ นในจังหวัดสุพรรณบุรี และรายงานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการกลุม ฯ เพือ่ นําเสนอ
ระดับนโยบายกับหนวยงานสนับสนุนและหนวยงานรองรับ อาทิ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตร
ข า วแห ง ชาติ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ฯลฯ ตลอดจนกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอื่ น ที่ อ ยู  ใ นระยะปรั บ เปลี่ ย นใน
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี อั น จะส ง ผลให เ กษตรกรเกิ ด การตื่ น ตั ว ในการรวมกลุ  ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  แ ละ
จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตขาวอินทรีย
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม เพือ่ ลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย
ของกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาปญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุมอื่นที่อยูในระยะปรับเปลี่ยนในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
จากขอมูลของกรมการขาว ป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตขาวอินทรีย
ที่สูงมาก เนื่องจากมีปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ดี ไดแก ทรัพยากรนํ้า พื้นที่ที่อุดมสมบรูณ ความพรอมใน
ดานทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม โดยเกษตรกรตองมีการจัดการ ดังนี้ การเลือกพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ
ที่มีขนาดติดตอกัน วิเคราะหคุณสมบัติของดิน รวมถึงการปรับสภาพแวดลอมแปลงนากอนการไถแปร
สายพันธุขาวที่ไดรับการดูแลมาอยางดีและไมเคยมีการใชสารเคมีสังเคราะหมากอน สามารถตานทานโรค
และแมลงไดดี ปลูกขาวแบบปกดํา ใชปยุ อินทรียจ ากธรรมชาติอยางตอเนือ่ งและสมํา่ เสมอ เลือกปลูกในชวงเวลา
ที่ เ หมาะสมของข า วแต ล ะสายพั น ธุ  มี ก ารควบคุ ม วั ช พื ช ปลู ก พื ช หมุ น เวี ย นในตระกู ล ถั่ ว ทั้ ง ก อ นและ
หลังการปลูก มีการจัดระดับนํา้ ใหสมั พันธกบั การเจริญเติบโตของลําตนในระยะปกดําจนถึงระยะแตกกอ นอกจากนี้
เกษตรกรตองควบคุมการเก็บรักษาขาวโดยใหมีความชื้นตํ่ากวารอยละ 14 (Department of Rice, 2016)
ตนทุน (Cost) เปนมูลคาของทรัพยากรที่องคกรใชประโยชนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามทีก่ าํ หนดไว เชน ตนทุนของวัตถุดบิ และแรงงานทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ผลิตสินคาหรือบริการ เปนตน ตนทุนมักจะถูกวัด
มูลคาเปนจํานวนเงินที่จะตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยอาจเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
หรือที่เรียกวาตนทุนในอดีต และตนทุนประมาณการ (Budgeted Cost) ซึ่งเปนตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยทั่วไปแลวนักบัญชีอาจจะกําหนดตนทุนที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมเดียวกันซึ่งเรียกวา
กลุมตนทุน (Cost Pools) อาทิ วัตถุดิบ คาแรงงาน คาไถปรับที่เตรียมปลูก คาเมล็ดพันธุ การบํารุงรักษา
เครื่องจักร นอกจากนี้ยังตองพิจารณา ตนทุนตามกิจกรรมของผลิตภัณฑ ไดแก วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทาง
ออม คาแรงทางตรง คาแรงทางออม และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Ketpirut, 2013)
ปจจัยที่ทําใหประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการผลิตขาวก็คือ การที่เกษตรกรหรือชาวนา
ในประเทศญี่ปุนมีการรวมตัวกันซึ่งการรวมตัวกันนั้นนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน การรวมกลุมนั้นจะทําใหเกษตร
มีอํานาจในการตอรองทั้งในดานการผลิตและการตลาดและนํามาซึ่งความรวมมือกันของสมาชิกในกลุม
อีกทั้งยังไดมีการพัฒนาการทํางานเปนกลุม มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลง
เงินทุนและการไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก (Kusuntia, 2016)
การตลาดเปนปจจัยความสําเร็จอันดับแรกของธุรกิจเกษตรอินทรีย (Nastase, Stoian & Ion,
2011) ในขณะที่การบริโภคขาวอินทรียเกิดจากแรงจูงใจเรื่องสุขภาวะ ราคาขาวเปลือกอินทรียจะขายได
ราคาสูงกวาราคาขาวเปลือกทั่วไปประมาณรอยละ 10 และขาวอินทรียที่จําหนายแบงออกเปน 2 ตลาด คือ
ตลาดสะดวกซื้อ (Modern Trade) และชองทางขายตรง (Direct Market) ซึ่งราคาคอนขางสูง เพราะเปน
ขาวที่ไดรับมาตรฐานเดียวกับขาวสงออก และตลาดที่จําหนายโดยเกษตรกรวางจําหนายในชุมชนที่เปน
แหลงผลิตและรานจําหนายสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ ราคาจะตํ่ากวาขาวอินทรียตลาดแรก แตราคา
ก็ยังสูงกวาราคาขาวสารปกติ (Yotkaew, 2017)
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2. ปญหาและอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ไดแก สมาชิกในกลุม
มีการรวมตัวกันนอยมาก สวนใหญผลิตเพื่อการยังชีพ จําหนายในรูปวัตถุดิบ และเหลือนํามาแปรรูป ทําให
ขาดการบริหารจัดการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ หากแยกกันผลิตหรืออยูในลักษณะตัวใครตัวมันทําให
โอกาสที่จะพัฒนาใหเขมแข็งคอนขางยาก ขาดเครือขาย อัตลักษณ และตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย
ขาดความเชื่อมโยง (Linkage) การประสานงานกับภาครัฐเปนแบบหลวม ๆ ขาดการสนับสนุนดานความรู
ทักษะ การเปนพี่เลี้ยงดานวิธีคิด รวมถึงขาดการประสานงานการทํางานที่เชื่อมตอระหวางกลุมกับภาครัฐ
สถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงานสนั บ สนุ น อื่ น ขณะเดี ย วกั น ภาครั ฐ ขาดการติ ด ตามประเมิ น ผล
ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน (Yotkaew, 2017)
นอกจากนีป้ ญ
 หาและอุปสรรคของกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียย งั ประกอบดวยรายละเอียด
ดังตอไปนี้ คือ
2.1 ปญหาดานการผลิต คือ การขาดความรูดานเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาพัฒนาการผลิต
(Praphattanphisut Intiviro, 2014 ; Srigiofun et al., 2012 ; Klinchan, 2014) ในขณะที่ Bacenetti, Fusi,
Negri, Bocchi & Fial (2016) ที่ศึกษา การผลิตระบบอินทรียอยางยั่งยืน กรณีศึกษา การตรวจสอบการปลูก
ขาวในอิตาลี พบวา การผลิตขาว อินทรียจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ 11 รายการ อาทิ ปจจัยการผลิต
เชน ปุย การเก็บขอมูลการเก็บเกี่ยว การวิเคราะหสภาพอากาศ พื้นที่ นํ้าสะอาด เครื่องจักร รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Bacenetti et al., 2016) ซึ่งสอดคลองกับ Rattanawilai (2014) ที่พบ
วา จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดีในฟารม (ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียนานาชาติ IFOAM) การเก็บเกี่ยวเฉพาะที่ใชประโยชนได การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มีคณ
ุ ภาพตรงตามความตองการของผูซ อื้ มีความตอเนือ่ งและมีความสัมพันธกนั ในระบบโซอปุ ทาน (Supply
Chain)
2.2 ปญหาดานการตลาด คือ ราคาขาวตกตํ่า การถูกกดดันราคาจากพอคาคนกลาง
มีแหลงรับซื้อจํานวนนอย ขาดความรูเกี่ยวกับดานการตลาด การจัดจําหนายยังมีการกระจายตัวไดนอย
เพราะลูกคามีเฉพาะกลุมและการสงเสริมการตลาดมีนอยมาก ไมมีแหลงจําหนายขาวอินทรียที่เพียงพอตอ
ความตองการของตลาด บรรจุภณ
ั ฑของขาวอินทรียย งั ไมมีการติดฉลากทีใ่ หขอ มูลทีช่ ดั เจน (Yotkaew, 2017
; Klinchan, 2014)
2.3 ปญหาดานตนทุน จากการศึกษาตนทุนการทํานา ของ Isavilanont (2015) พบวา ตนทุน
การทํานาของไทยในป พ.ศ. 2558 อยูท ี่ 9,266 บาท/ตันในขณะที่ Luanjiraphan (2010) และ Ketpirut (2013)
ที่ศึกษาการเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวอินทรียและการปลูกขาวใชสารเคมี พบวา
การผลิตขาวอินทรียม ตี น ทุนทัง้ หมดเฉลีย่ ตอไรตาํ่ กวาการผลิตขาวใชสารเคมี และการปลูกขาวอินทรียม กี าํ ไร
สุทธิสงู กวาการปลูกขาวใชสารเคมีอยางมีนยั สําคัญทางสถิตซิ งึ่ สอดคลองกับ Chancharoen, Wasontiwong
& Srithongkerd (2015) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบคาใชจา ยในการปลูกขาวอินทรียก บั การปลูกขาวแบบเกษตรเคมี
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พบวา คาใชจายในการปลูกขาวอินทรียมีคาใชจายทั้งสิ้น 2,480 บาท/ไร ในขณะที่ คาใชจายในการปลูกขาว
แบบเกษตรเคมี มีคาใชจายอยูที่ 5,477 บาท/ไร
2.4 ปญหาดานคน คือ การรวมกลุม เปนสิง่ สําคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน การรวมกลุมนั้นจะทําใหเกษตรมีอํานาจ
ในการตอรองทัง้ ในดานการผลิตและการตลาดและนํามาซึง่ ความรวมมือกันของสมาชิกในกลุม อีกทัง้ ยังไดมี
การพัฒนาการทํางานเปนกลุม มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลงเงินทุนและ
การไดรบั การสนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก (Kusuntia, 2016) ตัวอยาง กลุม วิสาหกิจชุมชน ศูนยขา วชุมชน
บานอุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ มีการสรางเครือขายพึ่งพากันและกัน เชนเดียวกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมปลูกขาวอินทรียตําบลเชียงเพง อําเภออุมแสง จังหวัดยโสธร ไดมีการจัดตั้งทีมประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกกลุมเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน (Department of Rice, 2016)
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอมูลการสัมภาษณนายปญญา ใครครวญ หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง
ยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดกอตั้งกลุมฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีสมาชิก 39 ครัวเรือน ที่ปลูกขาว
ผักและผลไมอนิ ทรีย จํานวน 250 ไร โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมคนรวมคิด แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นแนวทางเกษตร
อินทรียในหลักทฤษฎีใหมใหเกิดรูปธรรมเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
และตลาด เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียที่ไดรับการสงเสริมจากภาคีเครือขายที่เปนทั้งภาครัฐและ
เอกชน หนวยงานรองรับ ไดแก สถาบันวิจยั ขาวแหงชาติจงั หวัดสุพรรณบุรี (สวช.) เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ
และเกษตรตําบลจากโครงการนาแปลงใหญ สนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย ลดตนทุน
เพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ โดยกรมการขาวเปนผูรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานสนับสนุนจากมูลนิธขิ า วขวัญ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) พัฒนาชุมชน
จังหวัด ผูจัดจําหนายจากภาคเอกชน (บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด และบริษัทไทย ออกานิคฟูด จํากัด)
ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุม ตลอดจนสรางเครือขายการตลาดที่แสวงหาความรวมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนใหเปนศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และถายทอดประสบการณการใหแกประชาชนและ
องคกรอื่น ๆ ปจจุบันสมาชิกกลุมทุงทองยั่งยืนไดรับการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ”ชุมชนรวมรับรอง”
(PGS: Participatory Guarantee System) ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในมาตรฐานของ Organic Thailand และ IFOAM
และเป น กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Lemon Farm ORGANIC PGS ปลู ก ข า วสายพั น ธุ 
ทีต่ ลาดอินทรียต อ งการ อาทิ ขาวหอมปทุม ขาวไรซเบอรรี่ ขาวหอมมะลิแดง ขาวหอมนิล ขาวหอมธรรมศาสตร
และขาวทับทิมชุมแพ สงขายบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) บริษัทซองเดอรไทยออแกนิคฟูด
และตลาดทองถิ่น
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วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ ดังนี้
1. เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1
ประชากรกลุมแรก คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี สุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนที่ปลูกขาวอินทรีย จํานวน 8 คน ประชากรกลุมที่สอง
คือ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับขาวอินทรีย ไดแก มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหาร
ซองเดอร สุม กลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุม ตัวอยาง
ที่เปนเจาหนาที่เกษตรชํานาญการ จํานวน 7 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชการสัมภาษณตามแนวแบบสัมภาษณดวยคําถามปลาย
เปดเพื่อคนหาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชากรกลุ  ม ที่ ส าม คื อ สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ  ม อื่ น ที่ อ ยู  ใ นระยะปรั บ เปลี่ ย นใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) กลุมสงเสริมเกษตรกร
บานตาลลูกออน (อําเภออูท อง) และกลุม วิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจโตเร็ว (อําเภอดานชาง) สุม กลุม ตัวอยาง
ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
จากกรมสงเสริมการเกษตร กลุม ชุมชนละ 5 คน รวมจํานวน 15 คน วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณ
เชิงลึกตามแบบสัมภาษณซึ่งมีกรอบแนวคําถามเกี่ยวกับดานการผลิต ดานตนทุน ดานตลาด และดานคน
และการจั ด ประชุ ม กลุ  ม ย อ ย (Focus Group) เป น รายกลุ  ม ชุ ม ชนเพื่ อ สํ า รวจการบริ ห ารจั ด การและ
ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุมสําหรับการผลิตขาวอินทรีย
2. เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2
ประชากรกลุม แรก คือ หัวหนากลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืนทีป่ ลูกขาวอินทรีย
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จํานวน 8 คน หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) จํานวน 1 คน หัวหนากลุม
สงเสริมเกษตรกรบานตาลลูกออน (อําเภออูทอง) จํานวน 1 คน และหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจ
โตเร็ว (อําเภอดานชาง) จํานวน 1 คน รวมจํานวน 11 คน
ประชากรกลุม ทีส่ อง คือ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับขาวอินทรีย ไดแก
มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล
ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหารซองเดอร จํานวน 7 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดประชุม
กลุมยอย (Focus Group) เพื่อกําหนดแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชน 3 กลุมที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน (1 - 2 ป) จากเคมีเปนอินทรีย
เพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 1 และขอ 2
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกมาถอดความ แจกแจงความถี่ และประมวลผลเปนคาความถี่และคารอยละ สวนขอมูล
ทีไ่ ดจากการประชุมกลุม ยอยไดนาํ มาถอดความ ใหรหัสตามประเด็นทีส่ นใจ วิเคราะห สังเคราะห และตีความ
จากนั้น นําผลการวิเคราะหทั้งหมดมาสรุปเพื่อเปนแนวทางการบริหารการจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
สําหรับการผลิตขาวอินทรียข องกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
และศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุม อืน่ ทีอ่ ยูใ นระยะปรับเปลีย่ น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
1.1 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 4 ดาน คือ
ดานคน ดานตนทุน ดานตลาด และดานการผลิต ดังนี้
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ตารางที่ 1
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
´ ´¥¸ÉÎµÅ¼nªµ¤ÎµÁ¦È
(Key Success Factors)
o µ
1.¼oÎµ¨»n¤
2.¤µ·¨»n¤
3.µ¦¦·®µ¦´µ¦¨»n¤¸É¸
4.Åo¦´µ¦´»µ®nª¥µ£µ¥°
5.» £µ¡Â¨³ªµ¤¨°£´¥
o µo »
1.µ¦´µ¦o»Â¨³Á·»
o µ¨µ
1.n°µµ¦´Îµ®nµ¥
2.µ¦¦oµÁ¦º° nµ¥Â¨³µ¦¦ª¤¨»n¤
3.µ¦¨µ¸É¸ (µ¦ÎµÁ¬¦¡´³´µ)
4.¦µµ¨µ oµª°·¦¸¥r
o µµ¦¨·
1.¡ºÊ¸É¨¼Â¨³£µ¡Âª¨o°¤¦°Â¨

Îµª
(ªµ¤¸É)

¦o °¥¨³

14
13
10
6
3

93.33
86.67
66.67
40.00
20.00

4

26.67

8
7
5
2

53.33
46.67
33.33
13.33

1

6.67

จากตารางที่ 1 พบวา 5 อันดับแรกที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ใหความสําคัญปจจัยดานคน ประเด็น
ผูน าํ กลุม คิดเปนรอยละ 93.33 ลําดับที่ 2 คือ ประเด็นสมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 86.67 ลําดับที่ 3 คือ ประเด็น
การบริหารจัดการกลุมที่ดี คิดเปนรอยละ 66.67 ลําดับที่ 4 คือ ประเด็นการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก
คิดเปนรอยละ 40 และลําดับที่ 5 คือ ประเด็นการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 20
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ตารางที่ 2
โครงสรางตนทุนการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
o »µ¦¨¼ o µª
1. nµÁ¦¸¥¤·
2. nµÁ¤¨È¡´»r
3. nµoµ®ªnµ/Îµ
4. nµ»l¥/µ¦Îµ´ª´¡º
5. nµÊÎµ¤´ÁºÊ°Á¡¨·
6. nµÁÈÁ¸É¥ª/¸ oµª
7. nµÄoµn ¥°ºÉ Ç
8. nµn°¤Â¤°»¦r
o »¦ª¤ (µ)

o »Á¨¸É¥n °Å¦n
500.08
292.20
277.12
237.12
278.73
637.54
134.07
86.86
2,443.73

´n ª (¦o °¥¨³)
20.46
11.96
11.34
9.70
11.41
26.09
5.49
3.55
100.00

จากตารางที่ 2 ซึ่งเปนผลจากการสัมภาษณเชิงลึกในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 – กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 พบวา ตนทุนที่เกิดจากการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
มีดังนี้ คาเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุ คาจางหวาน/ดํา คาปุยและสารกําจัดวัชพืช คาดูแลรักษา (คานํ้ามัน
ขับรถไปนา) คาเกี่ยวขาวและสีขาว (รวมคาขนสง) คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาซอมแซมอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ
เชน คาเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ทั้งนี้ไดนําขอมูลของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
จํานวน 8 คน พื้นที่ปลูก 118 ไร คิดเปนตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉลี่ยตอไร ประมาณ 2,443.73 บาท
ทั้งนี้ไมรวมคาเชาที่นา คาภาษีที่ดิน และคาเสื่อมราคา
นอกจากนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ดานตลาด ไดแก มีตลาดที่ดีจากการทําเกษตร
พันธะสัญญา (Contact Farming) กับบริษัท ไทยออรกานิคฟูดจํากัด (ซองเดอร) และบริษัทสังคมสุขภาพ
จํากัด (เลมอนฟารม) ดานการผลิตไดแก มีการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวสําหรับเพาะกลาในรอบการผลิตตอไป
เพือ่ เปนการประหยัดตนทุน และมีการรับรองเกษตรอินทรีย PGS โดยชุมชนตามหลักการและมาตรฐานเกษตร
อินทรียสากล
1.2 การจัดการและปญหาอุปสรรคในการจัดการกลุม ชุมชนอืน่ ทีอ่ ยูใ นระยะปรับเปลีย่ น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา
ปญหาหลัก ไดแก
ดานการผลิต คือ ปญหาแนวกันชนซึง่ เกษตรกรมีความเห็นวา ตนเองตองเสียคาใชจา ยเพิม่ ขึน้
และสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก ปญหาการจัดการนํ้าในชวงฤดูแลงมีจํานวนไมเพียงพอตอการปลูก ดานคน คือ
การขาดองคความรูที่จําเปนตอการผลิตขาวอินทรีย และการขอใบรับรองมาตรฐานซึ่งเกษตรกรพบวา
มีระบบที่ซับซอน และดานทุน คือ คาใชจายสูง
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ปญหารอง ไดแก
ดานคน คือ ปญหาดานการวางแผนและกําลังการผลิต (Productivity) ซึ่งจะทําให
การคํานวณตัวเลขตนทุนมีความคลาดเคลื่อน ดานการผลิต คือ ปญหาวัชพืช เกษตรกรบางรายไมทราบ
วิธีการกําจัดวัชพืชที่ถูกตองและเหมาะสม ปญหาการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ และเครื่องจักร เนื่องจาก
การปลูกขาวอินทรียน นั้ เกษตรกรไมสามารถนําอุปกรณทเี่ คยทํานาเคมีมาใชไดอกี จึงตองจัดหาอุปกรณใหม
ทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องดินมีความเปนกรด/ดาง การซื้อเมล็ดพันธุขาว
การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ดานทุน คือ การบันทึกบัญชี ภาระหนี้สินและดานตลาด คือ ขาดชองทาง
การจัดจําหนาย
2. แนวทางหนุนเสริมการจัดการกลุม เพือ่ ลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียข องกลุม วิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อนําไปขยายผลกับกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปแนวทางการหนุนเสริมเปน
4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานตลาด ดานคน และดานตนทุน ดังนี้
2.1 ดานการผลิต ขอมูลจากการจัดประชุมกลุม ยอย (Focus Group) ทีป่ ระชุมไดมกี ารเสนอวา
ควรใหความรูด า นการปลูกขาวอินทรียแ กเกษตรกรเพือ่ นําไปปฏิบตั ติ อ ไป เชน มีการใหความรูแ ละขอแนะนํา
แกเกษตรกรในการศึกษาการทําเกษตรอินทรีย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดความรูค วามเขาใจอยางละเอียดตัง้ แตครัง้ แรก
กอนลงมือปลูก ศึกษาหาความรูแ ละดูงานจากกรมวิชาการในโครงการเกษตรยัง่ ยืน หรือไปดูงานจากสถานที่
ตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งมีการแนะนําผูปลูกรายใหมใหรูจักกับผูที่ประสบความสําเร็จเพื่อให
เกษตรกรสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากผูม ปี ระสบการณจริง ควรมีการแนะนําใหเกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตนเองสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ควรมีการแนะนํา
ใหเกษตรกรปลูกขาวอินทรียต ามลําดับขัน้ ตอน โดยตองมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจทํางานรวมกัน ตลอดจนควรมีการ
ใหคาํ แนะนําแกเกษตรกรในการเลือกใชเมล็ดพันธุท เี่ หมาะสมกับพืน้ ทีข่ องตนเอง และเกษตรกรควรทราบถึง
ขอดีของการมีระบบแนวกันชนในการทําเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังไดมกี ารเสนอวา ควรใหความรูด า นการจัดการผลิตโดยควรแนะนํา
ใหผรู เิ ริม่ ใหมทกุ ทานรวมกลุม กันในการผลิตขาว ไมควรทําเพียงลําพัง เพราะการรวมกลุม กันก็จะทําใหสมาชิก
เกิดการเรียนรูร ะหวางกันและกัน สมาชิกในกลุม ทุกทานตองทราบวัตถุประสงคของกลุม ใหชดั เจน กลุม สมาชิก
ทุกทานตองซื่อสัตย หากสัญญาวาจะทําอะไร ตองดําเนินการทําในสิ่งที่กลาวไว นอกจากนี้ควรแนะนําให
กลุม สมาชิกรูจ กั การสรางเครือขายกับบุคคลอืน่ หรือองคกรภายนอก และหากเกษตรกรมีปญ
 หาในการปลูกขาว
ควรแนะนําเกษตรกรวา ไมควรหลบปญหา แตควรแกไขไปทีละเรื่อง นอกจากนี้ เกษตรกรควรขอคําแนะนํา
กับผูตรวจประเมินในกรณีที่พบปญหา
2.2 ดานตลาด จากวิธีการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูเขารวมประชุมไดเสนอ
แนวคิด ความเห็น และประสบการณ รวมทัง้ ขอเสนอแนะทีเ่ กีย่ วของในการแกปญ
 หาดานตลาดของทัง้ 3 กลุม
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นแนวทางการหนุนเสริมดานตลาด คือ ผูนํากลุมฯ ตองนําตัวเองเขารวมในการอบรม/
ออกงาน/ออกราน เพราะการอบรมคือหนึง่ ในสถานะของการสรางเครือขาย ในเรือ่ งของการแลกเปลีย่ นเรียนรู
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รูเ ขา รูเ รา ออกราน รวมทํากิจกรรมตางๆ เพือ่ เปนการแนะนํา โฆษณา ประชาสัมพันธใหทราบวา ไดทาํ เกษตรอินทรีย
ทั้งกายและใจ ไมชาไมนานก็จะมีตลาดเขามาเอง เปนการสรางตนทุนความคิด ความเชื่อมั่น ความศรัทธา
ที่เปนตนทุนที่ใหญมาก คือ พลังของกลุมที่รวมตัวกัน เกษตรกรตองเชื่อในตัวเราเองกอนแลวคนอื่นจะเชื่อ
ตามเพราะว า อิ น ทรี ย  มั น ดี สุ ข ภาพมั น ดี และความเชื่ อ เหล า นี้ มั น เป น ตั ว บอกของคุ ณ ภาพและราคา
เปนการทําตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) พรอมกับประชาสัมพันธเรื่องราวที่ใกลตัวเรา
2.3 ดานคน ผูเ ขารวมวิธกี ารจัดประชุมกลุม ยอยไดใหขอ เสนอเกีย่ วกับแนวคิด ขอคิดเห็นและ
ประเด็นขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาแนวการบริหารจัดการดานคน ไดดังนี้ รวมตัวกันการตรวจแปลง
(นาแปลงใหญ) เพื่อขอรับรองมาตรฐานใหองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย อาทิ ความรูดานการบริหาร
จัดการ การนําเทคโนโลยีมาใช การออกรานในตลาดเกษตรอินทรีย มีการตัง้ เปาหมายหรือแนวทางในการผลิต
ขาวอินทรียอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการผลิตขาวอินทรีย วางแผนดานกําลังคนตามความถนัดของสมาชิกแตละคน
ในกลุมใหเหมาะสมกับงานที่ตองรับผิดชอบ จัดสรรคนใหตรงกับความสามารถ ลดความขัดแยง แบงปน
ความรู และพัฒนาภาวะผูนําของบุคคล
ขอมูลการหนุนเสริมดานคนนั้น มีองคประกอบที่หลากหลาย แตอยางไรก็ตามประเด็น
ที่ไดกลาวขางตน มีความสอดคลองกับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ทุง ทองยัง่ ยืน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ตารางที่ 1) ถานําแนวทางดังกลาวไปปฏิบตั จิ ะประสบความสําเร็จ
เชนกัน
2.4 ดานตนทุน ผลจากวิธกี ารจัดประชุมกลุม ยอย (Focus Group) ทีป่ ระชุมไดมกี ารเสนอวา
ควรมีการใหความรูดานการลดตนทุนในการผลิตขาวอินทรียแกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง 3 กลุม ดังนี้
การลดตนทุนไมไดเกิดจากการใชปุยอินทรียหรือเก็บเมล็ดพันธุไวใชแตเพียงอยางเดียวแตเปนการลดตนทุน
ทั้งกระบวนการ ไดแก ปจจัยคาเก็บเกี่ยวที่มาจากคาเชื้อเพลิงที่ผันผวนอาจทําใหคาใชจายจากการเก็บเกี่ยว
สูงขึน้ แตถา เกษตรกรรวมตัวกันตอรองคาเก็บเกีย่ วก็จะลดลง นอกจากนีเ้ กษตรกรยังสามารถลดตนทุนไดจาก
การเก็บเมล็ดพันธุไวใชในรอบการผลิตตอไป หรือคาแรงงานจางหวาน/ดํา เกษตรกรสามารถลดตนทุน
ดวยการใชแรงงานในครอบครัวได จากการสัมภาษณ นางรัชนี วิเศษสิงห พบวา คาปุย/สารกําจัดวัชพืชนั้น
ถาเกษตรกรผลิตเองจะลดคาใชจา ยไปไดมาก และคาใชจา ยทีล่ ดลงสามารถนําไปเปนคาใชจา ยดานการศึกษา
ใหกบั สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนคารักษาพยาบาล สอดคลองกับนายเดชา จันทรบริบรู ณ. ไดใหความเห็น
เพิ่มเติมวา คาใชจายที่ลดลงคือ รายไดที่เพิ่มขึ้นจนสามารถนํามาซื้อที่นาแปลงใหมเพิ่ม ซึ่งตัวเกษตรกร
ยอมเปนหนีก้ บั ภาระทีเ่ กิดขึน้ นี้ จะเห็นไดวา การปลูกขาวอินทรียถ อื เปนทางออกหนึง่ ของเกษตรกร เนือ่ งจาก
การปลูกขาวอินทรียนั้น มีตนทุนการปลูกขาวอยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเทียบกับตนทุนการปลูกขาวแบบเคมี
รวมทัง้ ราคาขายขาวอินทรียก ย็ งั มีราคาขายทีส่ งู กวาราคาขายของขาวทีป่ ลูกแบบเคมีดว ย สําหรับแนวหนุนเสริม
ดานตนทุนที่เกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชน (การปลูกพืชหรือตนไมเพื่อปองกัน
การปนเปอนสารเคมีจากแปลงใกลเคียง) และการขุดบอนํ้าของเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนมาปลูกขาว
อินทรีย ทําใหไมสามารถผานเกณฑในการรับรองมาตรฐานนั้น ที่ประชุมไดเสนอแนวทางหนุนเสริม ดังนี้
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2.4.1 ขอใหนาํ เสนอขอมูลตอภาครัฐเพือ่ พิจารณาทบทวนแนวทางการใหเงินทุนสนับสนุน
แกเกษตรกร โดยขอใหพิจารณาปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการใหเงินทุนสนับสนุนจากเดิมที่มีการใหเงินทุน
สนับสนุนหลังจากที่ผานเกณฑรับรองมาตรฐานแลว ควรจะเปลี่ยนมาเปนการใหเงินทุนสนับสนุนใน
ระยะเริ่มตนเพื่อใชเปนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า ซึ่งนาจะสอดคลองกับความตองการ
ใช เ งิ น ทุ น ของเกษตรกร อย า งไรก็ ต ามแนวทางดั ง กล า วเกี่ ย วข อ งกั บ กฎเกณฑ แ ละข อ บั ง คั บ ต า งๆ
ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานรับผิดชอบควรหารือรวมกันเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดตอไป
2.4.2 พิจารณาแนวทางการสนับสนุนขอมูล แหลงเงินทุนรวมทั้งการจัดหาแหลงเงินทุน
ในการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐและหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ นํามาใชเปนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชน
และขุดบอนํ้า สําหรับเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยน เชน จัดหาจากกองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาหมูบาน
เปนตน ทั้งนี้ถือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวอินทรียกันมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) ที่ใชในการดําเนินการผลิตและ
การบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนนั้น
สามารถจําแนกออกเปนปจจัยตามหลักแนวทางการบริหารจัดการได 4 ดาน ดังนี้
1. ปจจัยดานคนและบริหารจัดการภาพรวม ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุมที่ดี
การสรางเครือขายและการรวมกลุม การไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก สุขภาพและความปลอดภัย
ดังนี้ ผูนํากลุม (นายปญญา ใครครวญ) มีภาวะผูนํา มีทุนทางปญญาที่เปนภูมิปญญาชาวบาน (การทํา
ปุย อินทรีย) มีวฒ
ุ ภิ าวะทางสังคมและใจกวาง ชวยเหลือ แบงปนขอมูลใหกบั เพือ่ นสมาชิก ฯ มีแรงจูงใจภายใน
ที่เกี่ยวกับสุขภาพของตน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับ Vitayaudom (2011) ที่กลาววา ในโลก
ที่มีการแขงขันสมบูรณ การพัฒนาในดานตางๆ ขององคกรเปนเรื่องที่จําเปน แตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนสิง่ ทีม่ คี วามจําเปนมากกวาเพราะทรัพยากรมนุษยนนั้ เปนสิง่ ทีม่ คี า ทีส่ ดุ ดังนัน้ สมาชิกกลุม ฯ จึงมีจติ สํานึก
ที่จะพึ่งตนเอง ตองการมีสุขภาพดีจากการเลิกใชสารเคมีและยาฆาแมลง และลดตนทุนการทํานาไปดวย
เพราะการทําเกษตรอินทรียเปนลักษณะและวิถีการดําเนินการตามจิตสํานึก มีแนวคิด มีอุดมการณอินทรีย
อยางแทจริงที่จะตองรวมมือกัน ชวยเหลือกัน ดวยคุณธรรมที่รักตนเอง รักเพื่อนมนุษย รักธรรมชาติและ
รักษสิ่งแวดลอม มีความปรารถนาที่ดีตอกัน ทั้งนี้คณะผูวิจัยมีความเห็นวา การบริหารจัดการกลุมเพื่อ
ลดต น ทุ น การผลิ ต ข า วอิ น ทรี ย  ข องกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย  ทุ  ง ทองยั่ ง ยื น อํ า เภออู  ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรนี นั้ การลดตนทุนไมไดมาจากการลดการใชสารเคมีแลวปรับเปลีย่ นมาใชปยุ อินทรียเ ทานัน้
แตตอ งปฏิบตั ทิ งั้ กระบวนการตามทีไ่ ดกลาวมาทัง้ หมด ไมวา จะเปนปจจัยดานคน ดานตลาด ดานตนทุนและ
ดานการผลิต ทั้งนี้การลดตนทุน เกษตรกรไมไดลดเพื่อตัวเองหรือปฏิบัติตามภาครัฐ เมื่อลดตนทุนไดแลว
สิ่งที่เห็นและประจักษชัดคือ สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีความสุขไมมีความกังวลเรื่องความไมปลอดภัย
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ดินมีความอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมดีมีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ไดรับอีกประการ คือ
สังคมรับรูวาเปนอินทรีย ใหการยอมรับ เกิดการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Yotkaew (2017) ทีพ่ บวา ตองพัฒนาชาวนาใหมจี ติ วิญญาณเกษตรอินทรีย มีความรูค วามเชีย่ วชาญสามารถ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูเพื่อการทองเที่ยว เนนผลผลิตที่เนนคุณภาพใหดึงคุณคาตอความคิดสรางสรรค
ตามวิถีสังคมไทย
2. ปจจัยดานตลาด การจัดจําหนาย การตลาดที่ดีและราคาขาวอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอิ น ทรี ย  ทุ  ง ทองยั่ ง ยื น ทํ า เกษตรพั น ธะสั ญ ญา (Contact Farming) กั บ เครื อ ข า ยซองเดอร แ ละ
เลมอนฟารม เปนการทําตลาดแบบ B2B (Business to Business) ซึ่ง Bublitz & Peracchio (2015) แนะนํา
วา การใหขอมูลโภชนาการผานการโฆษณา มุงเนนคุณคาและประโยชนที่สุขภาพจะไดรับกอใหเกิดการรับรู
ทําใหเกิดการตระหนักรู การทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้งหาผานสิ่งที่ปรากฏ
(Appearance) รูปลักษณ (Overall) สี (Color) กลิ่น (Odor) รสชาติ (Flavor) ความนุม (Mouthfeel)
จึงควรมีฉลาก คําแนะนําที่ชัดเจนถึงคุณคาและคุณประโยชนจะทําใหผูบริโภคมีความรูสึกเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่ไดรับและสุดทายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไดรับขอมูลยืนยัน (Recommend) เกิดความเชื่อมั่น
และปรับเปลี่ยนเปนการซื้อประจํา (Menezes, Deliza, Chan & Guinard, 2011) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Iyambo & Otubanjo (2013) ที่ชี้ใหเห็นวา การทําตลาดและการใชสวนประสมทางการตลาดเปน
ความสําเร็จในการแขงขันทีจ่ ะตอสูก บั คูแ ขงขันในตลาด ซึง่ เปนระดับของการจัดการและเปนองครวมทีจ่ ะนํา
ไปสูโ ปรแกรมทางการตลาดทีจ่ าํ เปนกอนทีจ่ ะปลอยสินคาออกสูต ลาด นักการตลาดจะตองทราบความตองการ
(Demand) และมีการตอบสนองดวยการใชสว นประสมทางการตลาดทีห่ ลากหลายเพือ่ นํามาปรับแผนการตลาด
(Luan & Sudhir, 2010 ; O’Connor & Rice, 2013) การทําธุรกิจเกษตรอินทรียเปนการทําตลาดที่มุงเนน
ลูกคา(Market Orientation) ทําใหองคกรทราบความตองการของลูกคาและสนองความตองการนั้นดวย
การผลิตสินคาและบริการตอบสนอง (Kumar, Subramanian & Strandholm, 2011; Liao, Chang, Wu &
Katrichis, 2011; Nastase, Stoian & Ion, 2011)
3. ปจจัยดานตนทุน การจัดการตนทุนและเงินทุน พบวา ปญหาดานตนทุนของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่อยูในระยะปรับเปลี่ยนนั้น เปนเรื่องตนทุนคาใชจายในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า
ซึ่งเปนคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญที่ตองการปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวอินทรีย ตองเผชิญกับ
ปญหาการขาดแคลนเงินทุน ทําใหไมสามารถผานเกณฑรบั รองมาตรฐานได ซึง่ ปญหาดังกลาวถือเปนปญหา
หลักของเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012) ที่ศึกษาเรื่อง การสงเสริม
การทําเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรในชวงการปรับเปลี่ยนนั้น
เปนปญหาที่พบเห็นไดอยูเสมอ สําหรับเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน ตนทุนการปลูกขาวอินทรียของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จากตารางที่ 2 พบวา คาเก็บเกี่ยวและคาสีขา ว ถือเปนตนทุน
หลักในการปลูกขาวอินทรียซึ่งคิดเปนรอยละ 26.09 รองลงมาเปนตนทุนคาเตรียมดิน คิดเปนรอยละ 20.46
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ตนทุนคาเมล็ดพันธุ คานํ้ามันเชื้อเพลิง และคาจางหวานและดํา ซึ่งมีสัดสวนตนทุนที่ใกลเคียงกัน นอกจาก
นั้นเปนตนทุนคาปุย คาสารกําจัดวัชพืช คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาซอมแซมอุปกรณ แตตนทุนการปลูกขาว
อินทรียรวมเฉลี่ยตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน ประมาณ 2,443.73 บาท ซึ่ง Chancharoen,
Wasontiwong & Srithongkerd (2015) ไดสรุปตนทุนคาใชจายในการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียเฉลี่ยตอ
ไร เทากับ 2,480 บาท ดังนั้นจะเห็นไดวา ตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉลี่ยตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนมีคาตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรตํ่ากวา 36.27 บาท
4. ปจจัยดานการผลิต พืน้ ทีป่ ลูกขาวและสภาพแวดลอมรอบแปลงนา แนวทางการจัดการพืน้ ทีป่ ลูก
และสภาพแวดลอมรอบแปลงถือเปนปจจัยสําคัญตอกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
(ตารางที่ 1) ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.67 ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ Praphattanphisut Intiviro (2014) เรื่องการ
ทํานาขาวอินทรียต ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี กลาววา การบริหาร
จัดการเกษตรอินทรียน นั้ จะใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมเปนสําคัญ เนือ่ งจากวาพืน้ ฐานของเกษตรอินทรีย
เปนระบบที่ปฏิเสธสารเคมีทุกประเภท เนนการปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณ หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุย พืชสด นอกจากนีย้ งั พบวา ระบบเกษตรอินทรียย งั เปนระบบทีม่ กี ารปองกันสารเคมีจากพืน้ ทีแ่ ปลงนาทีอ่ ยู
บริเวณใกลเคียง เชน ระบบกันชนทางนํ้า ระบบกันชนทางอากาศ และการปลูกพืชคลุมดิน เปนตน
ระบบดังกลาวนี้จะสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว สอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012)
ที่พบวา เกษตรอินทรียนั้นยังใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งระบบนิเวศที่เกี่ยวกับ
การเกษตร และใหความสําคัญตอความสมบูรณของพื้นที่ปลูก แหลงนํ้า และดิน เปนตน ซึ่งการผลิต
ระบบอินทรียอ ยางยัง่ ยืนนัน้ จะตองมีการวิเคราะหผลกระทบปจจัยการผลิต เชน ปุย การเก็บขอมูล การเก็บเกีย่ ว
การวิเคราะหสภาพอากาศ พืน้ ที่ นํา้ สะอาด เครือ่ งจักร รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน
(Bacenetti et al., 2016) คือ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดี
ในฟารม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูซื้อ มีความตอเนื่องและ
มีความสัมพันธกันในระบบสายโซอุปทาน (Supply Chain) (Rattanawilai, 2014)

สรุป
คณะผูว จิ ยั ไดสรุปแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ของกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน
4 ดาน คือ ดานคนและการบริหารจัดการในภาพรวม ดานตลาด ดานตนทุนและดานการไดแก ผูนํากลุม
สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม สวนปญหาอุปสรรคในการจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ยังอยูใน
ระยะปรับเปลี่ยน คือ การทําแนวกันชน การบริหารจัดการนํ้า องคความรูดานเกษตรอินทรีย การบันทึกบัญชี
ภาระหนี้สิน ชองทางการจัดจําหนายและบรรจุภัณฑ การใหแนวทางหนุนเสริม คือ การใหความรูดานเกษตร
อินทรีย เพื่อใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณ มีพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรรวมกลุม
เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูร ะหวางกัน ดานตลาด ควรศึกษาดูงาน อบรม รวมกิจกรรมออกราน เปนการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู  บ ริ โ ภคทราบ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ด า นคุ ณ ภาพและราคา
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ดานคน ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เขาถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัย และการประสานงาน นอกจากนี้
ควรรวมแปลงใหญเพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน เพิม่ ความรูด า นการบริหารจัดการ ดานเทคโนโลยี ดานการตลาด
เกษตรอินทรีย บริหารจัดการคน มีความมุงมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจน ลดความขัดแยง สมาชิกทุกคนจะตอง
บันทึกขอมูล รายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหแนวทาง
ในการแกไขปญหาในรอบการผลิตตอไปและเปนการพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
สําหรับขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป ไดแก 1) ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
ของเกษตรกรอยูในระยะปรับเปลี่ยน และ 2) ควรศึกษาโซอุปทาน (Supply Chain) ขาวอินทรียใน
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพัฒนาและยกระดับเปนโซคุณคา (Value Chain)
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู
2) เพือ่ พัฒนาคลังสือ่ ออนไลนและศึกษาผลการใชคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษาของครู ประชากรทีใ่ ชศกึ ษา
เปนครูสังคมศึกษา 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน โดยใชหลักการ ADDIE
Model ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อ มีขั้นตอนดังตอไปนี้ การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา
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ประวัติศาสตรเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร อีกทั้งยังมีแผนการสอน ความรูทั่วไป และขอสอบ โดยสามารถ
เลือกใชตามความตองการของครูผูสอน ซึ่งสื่อที่รวบรวมสวนใหญเปนสื่อออนไลนจากอินเทอรเน็ต บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาที่เปนความรูในหลายรูปแบบและเปนสื่อคอมพิวเตอร ผลการประเมิน
การใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดานเนื้อหาสาระ
ดานครูผูสอน และดานคุณคาของสื่อ พบวา คุณภาพของคลังสื่ออยูในระดับดี

คําสําคัญ
คลังสื่อออนไลน วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract
The purposes of this research 1) To survey the use demand of online media, social studies
for teachers 2) To develop of online media bank and study the usage results of online media bank
in social studies for teachers. The population-based study there are 64 social education teachers
purposively selected the samples were 50. Using the ADDIE Model to design and develop innovative
media. There are steps as follows. Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation.
The research tools were 1) Surveys demand for online media, social studies. 2) Online media bank
in social studies. 3) Evaluation of using online media bank in social studies. The statistics used
were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were found that most
media using the diagram and select media from the print media the most. Most of the social
studies teachers want to use more online media to develop skills in using online media type lessons
help teach better especially economics. The development of the online media bank is divided into
five topics : Religion, Duty Citizenship, History, Economics and Geography. Have a lesson plan
general knowledge and testing. Can be used according to the needs of the teacher. Most of the
media is online media from the Internet, computer assisted instruction, documentary. Content is
knowledge in many forms and is computerized. The results of the evaluation using online media
bank in Social Studies for Phrapariyatthidhamma School Teachers, for teachers in the school. The
contents, Teachers and the value of the media found that the quality of the media library at a good level.

Keywords
Online Media Bank, Social Studies, Phrapariyatthidhamma School
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บทนํา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสถานศึกษา
ของคณะสงฆอีกทางเลือกหนึ่งที่มีเยาวชนและพอแมผูปกครองกลุมหนึ่งใหความสนใจเลือกทางเลือกนี้
เพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนเปนจํานวนมาก โดยโรงเรียนของคณะสงฆมุงหวังจะจัดการศึกษาใหแก
เยาวชนที่อยูในวัยกําลังศึกษาแตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานใหกบั ผูเ รียนทีอ่ ยูใ นเพศบรรพชิตทัว่ ประเทศทีก่ ระจายอยูท วั่ ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ จํานวน 399 แหง
 หาสําคัญทีเ่ หมือนกัน
แตจากการศึกษาขอมูลพบวา โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมปี ญ
คือ นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียนคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น อาจเปนเพราะโรงเรียนยังขาด
ความพรอมทางดานปจจัยตางๆ เชน มีครูไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีราคาแพงเนื่องจากการขาดการจัดสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอ (Ministry of Education, 2010, 25-23) ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Phrachakrapol
Siritharo (2016, 228-245) ที่ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยโรงเรียนศรีจันทรวิทยา พบวา
มีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนไมเพียงพอสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู และไมมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
ครูไมคอยไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 ทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นยั ง ไม ผ  า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในรอบสาม จึ ง ได ดํ า เนิ น โครงการ
เพือ่ แกปญ
 หาโดยใชโครงการสงเสริมและพัฒนาครูผสู อน การจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู โครงการสราง
พลังรวมเพือ่ พัฒนาโรงเรียน ทัง้ ยังเปนการเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการองคกรตามแนวการใชโรงเรียนเปนฐาน
ซึ่งมีผลทําใหโรงเรียนศรีจันทรวิทยาผานการประเมินคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยูในระดับดีขึ้น และเมื่อวิเคราะหสภาพปญหาและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดังกลาวขางตน พอสรุปไดวาผลการดําเนินงาน
ยังไมสามารถกอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาดานผูเรียนโดยเฉพาะดานกระบวนการคิดในมาตรฐานที่ 4
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมาตรฐานที่ 5 ซึ่งปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ The Thailand
Development Research Institute (TDRI) (2015) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่งของปญหาคุณภาพ
การศึกษาของไทยในทุกระดับ คือ การทีร่ ะบบการศึกษาในปจจุบนั เปนระบบทีไ่ มเอือ้ ตอการสรางความรับผิดชอบ
(Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) ดังนั้นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม จึงจะตองมีลักษณะเปนแบบพลวัต นั่นคือ ตองปรับเปลี่ยนใหทันและสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน โดยมุงสูทิศทางของสังคมแหงการเรียนรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการสอนออนไลน (Educational Technology Center, 2007, 8)
ดังนัน้ จากสภาพปญหาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมดังกลาวขางตน ผนวกกับความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ที่จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยเฉพาะสื่อออนไลนมา
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แกไขปญหาในการจัดการการเรียนรูใ นวิชาสังคมศึกษา รวมทัง้ เปนการพัฒนาทักษะและเทคนิคของครูผสู อน
ใหทันตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพรอมสูวิสัยทัศนดานการศึกษาในยุค Thailand 4.0
 หาการขาดแคลน
ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทําการวิจยั เพือ่ พัฒนาคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา สําหรับแกปญ
สื่อการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา และเพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตาม
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล รวมทั้งยังสามารถชวยเพิ่มทักษะในการใช
คอมพิวเตอรใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาคลังสื่อออนไลนและศึกษาผลการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ผูสอนตองมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
คน หรือวิธีการที่ชวยเปนตัวกลางในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตั้งไว
ผูสอนควรหลีกเลี่ยงการผลิตและการใชสื่อที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาที่ขัดแยงกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียน
โดยผูสอนสามารถตรวจสอบและศึกษาเพื่อปรับใหเหมาะสมกอนนําสื่อไปใชในสถานการณจริงในหองเรียน
ซึง่ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ ปนพืน้ ฐานทีจ่ ะนํามาใชในการออกแบบคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา ซึง่ ทฤษฏี
ที่เกี่ยวของกับการออกแบบคลังสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ประกอบดวย
3 ทฤษฎีหลัก ดังนี้ (Mangkhang, 2018, 45)
1. ทฤษฎีกลุม พฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) ทฤษฎีกลุม พฤติกรรมนิยมเชือ่ วา การเรียนรู
ของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและ
การตอบสนอง (Stimulus and Response) การตอบสนองตอสิง่ เราของมนุษยจะเกิดขึน้ ควบคูก นั ในชวงเวลา
ที่เหมาะสม การสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมเปน
การนําเสนอเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววา เปนลําดับ
การสอนที่ดี และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ทฤษฎีกลุมปญญานิยม (Cognitivism Theory) ทฤษฎีปญญานิยมนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ
ชอมสกี้ (Chomsky) ทีไ่ มเห็นดวยกับสกินเนอร (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการมองพฤติกรรม
มนุษยมนุษยไววา เปนเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร สวนชอมสกี้ (Chomsky) เชื่อวา พฤติกรรม
ของมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายในจิตใจมนุษยไมใชผาขาวที่เมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนุษย
มีความนึกคิด มีอารมณ จิตใจ และความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป การออกแบบการเรียนการสอน
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ก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย ในชวงนี้มีแนวคิดตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน แนวคิด
เกีย่ วกับการจํา (Short Term Memory, Long Term Memory and Retention) แนวคิดเกีย่ วกับการแบงความรู
ออกเปน 3 ลักษณะคือ ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่อธิบายวา
ทําอยางไรและเปนองคความรูท ตี่ อ งการลําดับการเรียนรูท ชี่ ดั เจน ความรูใ นลักษณะการอธิบาย (Declarative
Knowledge) ซึง่ ไดแก ความรูท อี่ ธิบายวาคืออะไร และความรูใ นลักษณะเงือ่ นไข (Conditional Knowledge)
ไดแก ความรูที่อธิบายวาเมื่อไร และทําไม ซึ่งความรู 2 ประเภทหลังนี้ไมตองการลําดับ การเรียนรูที่แนนอน
ตายตัว สือ่ ออนไลนเพือ่ การศึกษาทีอ่ อกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญ
 ญานิยมก็จะมีโครงสรางของบทเรียน
ในลักษณะสาขาอีกเชนเดียวกัน โดยผูเ รียนทุกคนจะไดรบั การเสนอเนือ้ หาในลําดับทีไ่ มเหมือนกัน โดยเนือ้ หา
ที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งนอกจากผูเรียนแลวการสรางประสบการณใหกับผูเรียนก็มีความสําคัญเชนกัน
3. ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสม (Constructivism Theory) เชื่อวาการใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ไดลงมือกระทําหรือสรางสรรคความหมายจากประสบการณของตน องคความรูจ ะถูกสรางขึน้ โดยคนผูน นั้ เอง
ผานชุดของประสบการณตา งๆ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของตนและมีความแตกตางกันไปในแตละคน การนําทฤษฎี
การเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสมไปใชในการเรียนการสอน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนรูมากที่สุด
เมื่อใชในการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายวิชาเขาดวยกัน และผูเรียน มีพื้นฐานความรูหรือประสบการณ
ของเนือ้ หาเหลานัน้ แลวอยางดีโดยมีกจิ กรรมทีส่ นับสนุนใหผเู รียนเกิดการเรียนรูแ บบรวมมือ เชน การประดิษฐ
คิดคน การแกปญหาแบบซับซอนในสถานการณตางๆ เปนตน
นักทฤษฎีกลุม นีเ้ ชือ่ วากระบวนการเรียนรูส าํ คัญกวากระบวนการสอน แตละบุคคลสามารถสราง
ความรูไ ดดว ยตนเอง ฉะนัน้ การออกแบบการเรียนการสอนจึงตองมุง เนนการวางแนวทาง และสภาพแวดลอม
การเรียนใหเอื้อตอการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McGriff (2000 as cited in
Wiboolyasarin, 2014) ที่ใชหลักการ เอ็ดดี้ โมเดล (Analysis, Design, Development, Implementation,
Evaluation: ADDIE Model) ซึ่งเปนแบบจําลองที่ไดรับความนิยมมานาน มีความยืดหยุน และใหอิสระ
แกผสู อนในการออกแบบและพัฒนาสือ่ การสอนมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเปนรูปแบบทีง่ า ยและมีขนั้ ตอนการลงมือ
ปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนําไปใชกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนา
นวัตกรรมสือ่ การสอน ADDIE Model เปนแบบจําลองทีพ่ ฒ
ั นาใหกบั กองทัพของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2518
โดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรัฐฟลอริดา (Branson, 1975) ไดรบั การพัฒนาโดยกองทัพ
ของสหรัฐอเมริกามาอยางตอเนื่อง (Department of the Army, United States 2011) และถูกใชงาน
อยางกวางขวางในสถานศึกษาเพือ่ ออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง มีขนั้ ตอนประกอบดวย
การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช (Implementation)
และการประเมินผล (Evaluation)
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ครูสังคมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหมทั้งหมด ที่เปนบรรพชิต
และคฤหัสถ จํานวน 64 รูป/คน
กลุมตัวอยาง คือ ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 50 คน
ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ไดจากการตอบแบบสํารวจ
การเขารวมโครงการใชสื่อออนไลนทั้งชายและหญิงเฉพาะที่เปนคฤหัสถเทานั้น
2. ขั้นตอนในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการใชแนวคิดของ McGriff (2000) ที่ใชหลักการ ADDIE Model
เปนแบบจําลองสําหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนรายวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา ความตองการ จุดมุงหมาย
เนื้อหา ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นการการเรียนจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 : การออกแบบ (Design) หลังทราบปญหา ความตองการ จุดมุง หมาย เนือ้ หาปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาออกแบบออกนวัตกรรมสื่อ
ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้
¨´ºÉ°°°Å¨rª·µ´¤«¹¬µ
1. Îµ®ª´»¦³rÄ¨´ºÉ°Ä®o°¨o°´»¦³rÁ·¡§·¦¦¤µ¤®¨´¼¦Â¨µ ´Ê¡ºÊµ 2551
¨»n¤µ¦³´¤«¹¬µ«¹¬µ «µµÂ¨³ª´¦¦¤
2. Îµ®Ã¦¦nµÂ¨³¨Îµ´ °ÁºÊ°®µÄ®o°¨o°´µ¦³´¤´Ê 5 µ¦³¦³°oª¥ 1) «µµ «¸¨¦¦¤
¦·¥¦¦¤ 2) ®oµ¸É¡¨Á¤º° ª´¦¦¤ Â¨³µ¦ÎµÁ·¸ª·Ä´¤ 3) Á«¦¬«µ¦r 4) ¦³ª´·«µ¦r 5)
3. Îµ®ÁºÊ°®µµ¦³ nµªµ¦ Á¦Èªµ¤¦¼o Âµ¦° ª¸¸Ã° Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o Ã¥Ân°°Á} 2 ¦³´ º°
¤´¥¤«¹¬µ°o Â¨³¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥Á¡ºÉ°Ä®o¦¼ÄoÁ}¨¥»rÁ¡ºÉ°Ä®o¼oÁ¦¸¥¦¦¨»µ¤»¦³r¸É´ÊÅªo
4. Îµ®Árµ¦¦³Á¤·¨µ¤»¦³r ´ª¸Êª´Â¨³¤µ¦µ °®¨´¼¦Ä¨»n¤µ¦³´¤«¹¬µ «µµ
Â¨³ª´¦¦¤´Ê 5 µ¦³
5. ¨Îµ´µ¦ÎµÁ°Á¦¸¥ (Lesson Flowchart) Ã¥¦¼µ¤µ¦ÎµÅÄo´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o´ÊÂno
ÄÁ¦¸¥

ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนการออกแบบการสรางคลังสื่อ
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ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนา (Development) หลังจากที่ไดทดสอบและสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ
ดานตางๆ จนเกิดความมัน่ ใจแลวผูว จิ ยั ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสือ่ การสอน โดยเริม่ ดําเนินการพัฒนา
คลังสือ่ โดยการสรางเว็บคลังสือ่ www.ppsnnk.com ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress เปนการดําเนินการ
สร า งคลั ง สื่ อ และมี ก ารทดสอบการทํ า งานของคลั ง สื่ อ ออนไลน ร วมถึ ง การประเมิ น ผลระหว า งทาง
(Formative Evaluation)
ขัน้ ตอนที่ 4 : การนําไปใช (Implementation) เมือ่ ผูว จิ ยั ไดออกแบบและพัฒนาคลังสือ่ ออนไลน
สังคมศึกษาแลวไดดําเนินการแกไขตามเหมาะสม จากนั้นจึงนําคลังสื่อออนไลนไปใชงานจริงในงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน
ตามเกณฑและเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนานวัตกรรมคลังสื่อออนไลนสังคมศึกษาตอไป
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
3.1 แบบสํารวจความตองการใชสอื่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสํารวจ ตอนที่ 2 ขอมูลสภาพการใชสอื่ ในจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ตอนที่ 3 สํารวจความตองการใชสื่อออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ผลที่ไดมีคาเทากับ 0.90 คาความสอดคลองของเนื้อหาสวนใหญมีความเหมาะสมและนําไปทดลองใชกับ
ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดลําพูน ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 20 คน
3.2 คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ผูวิจัยสรางคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress โดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซตชื่อ www.ppsnnk.com โดยรวบรวม
และจัดทําเปนหมวดหมูอ ยางเปนระบบ จัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา หนาทีพ่ ลเมือง ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร
และภูมิศาสตร ซึ่งแตละสาระจะประกอบดวย ความรูทั่วไป แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และ
ขอสอบ ที่ยึดมาตรฐาน สาระการเรียนรู และตัวชี้วัด เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามจุดประสงคการเรียนรู
3.3 แบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา แบงเปน 3 ดาน คือ ดานที่ 1
ดานครูผูสอน ดานที่ 2 ดานเนื้อหาสาระ ดานที่ 3 ดานคุณคาของสื่อ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผลที่ไดมีคาเทากับ 0.96 คาความสอดคลอง
ของเนื้อหาสวนใหญ มีความเหมาะสม และนําไปทดลองใชกับครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดลําพูน ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 20 คน นําผลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น ไดเทากับ 0.94
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลของแบบสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลน
วิชาสังคมศึกษา โดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย
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โดยกําหนดเกณฑการประเมิน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ (Srisa-ard,
2013, 120-127)
ดีมาก
5
คะแนน
ดี
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
นอย
2
คะแนน
ควรปรับปรุง
1
คะแนน
จากนัน้ วิเคราะหคา คะแนนของแบบประเมิน โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลีย่ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต
4.51-5.00
หมายถึง ดีมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต
3.51-4.50
หมายถึง ดี
คาเฉลี่ยตั้งแต
2.51-3.50
หมายถึง ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยตั้งแต
คาเฉลี่ยตั้งแต
1.00-1.50
หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคลังสื่อออนไลนสําหรับครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้
1. ผลจากการสํารวจความตองการสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1.1 ผลวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสํารวจความตองการสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 76.00) อายุ 31-40 ป (รอยละ 74.00) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 64.00) และสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 46.00)
1.2 ผลวิเคราะหขอมูลสภาพการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา พบวา
สภาพการใชสื่อของผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/วัน (รอยละ
66.00) ระยะเวลาใชสอื่ เฉลีย่ 11-20 ชัว่ โมง/สัปดาห (รอยละ 46.00) ใชสอื่ แผนภาพในการจัดการเรียนการสอน
(รอยละ 24.79) และเลือกใชสื่อจากสื่อสิ่งพิมพ (รอยละ 31.68)
1.3 ผลวิเคราะหขอ มูลดานความตองการใชสอื่ ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการเลือกใชสื่อออนไลนจากยูทูป (Youtube) (รอยละ 38.04)
ตองการพัฒนาทักษะจากการใชสอื่ ออนไลนดา นเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการสือ่ ออนไลนเพิม่ เติม
ในเนือ้ หาสาระเศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36) ตองการใชสอื่ การเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร (รอยละ 28.24)
ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74)
ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นประยุกตใช (รอยละ 25.20) ตองการพัฒนา
ทักษะการใชสอื่ ประเภทบทเรียนชวยสอน (รอยละ 24.16) และตองการสือ่ การเรียนการสอนประเภท Animation
(รอยละ 22.79)
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2. ผลการพัฒนาคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมจังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาที่ใชหลักการ ADDIE Model
เปนแบบจําลองมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ไดเนื้อหาสาระของกลุมสังคมศึกษาของระดับมัธยมศึกษา แนวคิดการสรางสื่อออนไลน
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับคลังสื่อออนไลน ความสําคัญ และประเภทของสื่อการสอน เพื่อเปนฐานใน
การสรางคลังสื่อ นํามาวิเคราะหและจัดเรียงความตองการจากแบบสํารวจเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
จัดทําคลังสื่อ
ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ (Design) ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สาระหลัก ไดแก สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร ซึ่งแตละสาระประกอบดวย ความรูทั่วไป
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอนและขอสอบ และมีหมวดความรูทั่วไป ขาวสารขอมูลของสังคมไทย
และสังคมโลก
ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) ผูวิจัยสราง “คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา”
ออกมาในรูปแบบของการผสมผสานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 2 ประเภท คือ (1) คลังสื่อออนไลนวิชา
สังคมศึกษา เพื่อการนําเสนอขอมูล มีลักษณะเปนการสื่อสารแบบทางเดียว โดยที่ผูสอนสามารถใชขอมูลกับ
กลุมยอยจนถึงกลุมใหญ มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อเนนความรูและทัศนคติ เปนที่นําเสนอขอมูลเพื่อประกอบ
การตั ด สิ น ใจใช สื่ อ สั ง คมศึ ก ษา (2) คลั ง สื่ อ สั ง คมออนไลน วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู  ด  ว ยตนเอง
เปนลักษณะการสือ่ สารแบบสองทางโดยประยุกตใชประกอบกับแนวคิดทฤษฎีจติ วิทยาและทฤษฎีการเรียนรู
เปนหลัก เพื่อใหผูสอนและผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนและการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของคลังสื่อไดอยางอิสระอีกดวย
ขั้นตอนที่ 4: การนําไปใช (Implementation) การนําคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาไปใช
ในการเรียนการสอน สามารถใชไดกับคอมพิวเตอรทั่วไป แท็บเล็ต, Desktop PC และ สมารตโฟน เชื่อมโยง
การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ อีกทั้งขอมูลขาวสารอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
ทีผ่ ศู กึ ษานําไปติดตาม เพือ่ ใหขอ มูลมีการเปลีย่ นแปลงใหทนั สมัยอยูเ สมอบนเว็บไซต ชือ่ www.ppsnnk.com
ขั้นตอนที่ 5: การประเมินผล (Evaluation) การประเมินการใชคลังสื่อสังคมศึกษาศึกษา พบวา
คลังสื่อชวยสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนรูในสถานที่ตางๆ นอกเหนือจากหองเรียน ผูสอนสามารถใชสื่อ
ไดในทุกๆ สถานที่ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนภายใตการเชื่อมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต
3. ผลวิเคราะหจากการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ผูว จิ ยั ไดใหกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนครูสอนสังคมศึกษาไดทดลองใชคลังสือ่ ออนไลนทผี่ วู จิ ยั สรางและ
พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการใชงานของครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา
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จากการทดลองใช ค ลั ง สื่ อ ออนไลน ไ ด ผ ลวิ เ คราะห จ ากการประเมิ น การใช ค ลั ง สื่ อ ออนไลน
วิชาสังคมศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับดี คือ ดานเนื้อหาสาระ (  = 4.28) ดานครูผูสอน
(  = 4.20) และดานคุณคาของสื่อ (  = 4.08) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวา ดานเนื้อหาสาระ
อยูในระดับดีมาก คือ สื่อมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม
กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (  = 4.62) สื่อมีเนื้อหาที่สงเสริมแนวคิดการนํา
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคม (  = 4.52) ดานครูผูสอน
อยูในระดับดีมาก คือ สื่อที่ใชชวยสรางความมั่นใจใหผูสอนในการใชเชิงวิชาการและวิชาชีพ (  = 4.56)
และดานคุณคาของสื่ออยูในระดับดีทุกรายการประเมิน ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดานครูผูสอน
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4
5
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ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดานเนื้อหาสาระ
1
2
3
4
5
6
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8
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¸¤µ

4.40

0.49

¸

4.32

0.47

¸

4.26

0.60

¸

4.14

0.53

¸

4.14

0.57

¸

4.06

0.47

¸

4.04


0.60


¸
¸
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ตารางที่ 3
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดานคุณคาของสื่อ
1
2
3
4
5

¦µ¥µ¦¦³Á¤·
ºÉ°nÁ¦·¤¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÎµÄ®o ´Á¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼o
Â¨³o¡°rªµ¤¦¼ooª¥Á°
ºÉ°nÁ¦·¤µ¦Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼oª·µ´¤«¹¬µÂ¨³¦³»o
Ä®oÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼oÅo°¥nµ¦°oµ¦µ¤»¤»n®¤µ¥
ºÉ°µ¤µ¦nÁ¦·¤ Â¨³¡´µµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oª·µ´¤
«¹¬µÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
ºÉ°nÁ¦·¤¦³ªµ¦·Ä¦µ¥ª·µ´¤«¹¬µ°¥nµÁ}
¦³Â¨³ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤´¤¡´r´µ¦³°ºÉÇ
ºÉ ° ¤¸  µ¦°Â¦·  ¦¦¤µ¦Á¦¸ ¥ ¦¼o ¸É Á ®¤µ³¤Â¨³
°¨o°´ª´»¦³r¦µ¥ª·µ´¤«¹¬µ
£µ¡¦ª¤

SD

Â¨ªµ¤®¤µ¥

4.32

0.47

¸

4.12

0.48

¸

4.06

0.59

¸

3.98

0.51

¸

3.90
4.08

0.58
0.53

¸
¸

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการสํารวจความตองการสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
ควรมีการสํารวจการใชสื่อในกลุมสาระสังคมศึกษา และสื่ออื่นในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ การใชแหลง
การเรียนหรือแหลงวิทยาการที่สําคัญในทองถิ่น ชุมชน หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อใหเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยน
ความรู ทักษะ และความหลากหลายในการใชสื่อ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระ
สังคมศึกษาตอไป และจากการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา พบวา ผูประเมินไดเสนอแนะ
เพิม่ เติม ในดานเนือ้ หาของคลังสือ่ ควรเพิม่ เติมวิดที ศั นสรุปการสอน หรือเนือ้ หาในกลุม สาระเพิม่ เติม อีกทัง้ ยัง
มีความตองการในการใชกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครูกับครูตางพื้นที่ในกลุมสาระ
สังคมศึกษา เพือ่ เปนการแลกเปลีย่ นความคิด เทคนิคการสอนตางๆ ใหครูสงั คมศึกษาตางพืน้ ทีไ่ ดนาํ ไปศึกษา
และทดลองใชเพื่อปรับปรุงเทคนิค และวิธีการสอนของตนเองใหพัฒนายิ่งขึ้นดวย

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
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1. ผลวิเคราะหการสํารวจความตองการใชสอื่ ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ผูต อบแบบสํารวจสวนใหญตอ งการสือ่ ออนไลนจากยูทปู (Youtube) (รอยละ 38.04) ตองการพัฒนา
ทักษะจากการใชสอื่ ออนไลนดา นเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการสือ่ ออนไลนเพิม่ เติมในเนือ้ หาสาระ
เศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36)ตองการใชสื่อการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร (รอยละ 28.24) ตองการ
ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74) ตองการ
ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นประยุกตใช (รอยละ 25.20) ตองการพัฒนาทักษะ
การใชสื่อประเภทบทเรียนชวยสอน (รอยละ 24.16) และตองการสื่อการเรียนการสอนประเภท Animation
(รอยละ 22.79) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ The Thailand Development Research Institute (TDRI)
(2015, 1) ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดศึกษาและรายงานชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลัก
สวนหนึ่งของปญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบที่ไมเอื้อ
ตอการสรางความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึง่ มีผลทําใหการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผล
ที่ยังไมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การแกปญหา เกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง อีกทั้งสภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันกําลังประสบปญหาในดานคุณภาพของผูเรียนปรากฏอยูใน
หลายพืน้ ที่ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนครู ขาดทักษะ ประสบการณในการสอน แหลงเรียนรูส อื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไมมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย ไมคุมคา และ
ขาดการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบ
2. ผลการพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกลุม สาระสังคมศึกษาระดับมัธยม ศึกษาแนวคิดการสรางสือ่ ออนไลนในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ทีใ่ ชหลักการ ADDIE Model เปนแบบจําลอง ทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห การออกแบบ
การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล ทีส่ ามารถนําไปใชไดกบั อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทกุ ชนิด เชือ่ มโยง
การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ต มีการรวบรวมและจัดทําเปนหมวดหมู
ขึ้นอยางเปนระบบโดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซต ชื่อ www.ppsnnk.com ชวยสนับสนุนใหผูสอนสามารถใช
สื่อในทุกสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนภายใตการเชื่อมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต อีกทั้งหลักการพัฒนา
ยังสรางเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถอัพเดตความกาวหนาของขอมูล
ทีอ่ ยูใ นระบบเครือขายของคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษาใหมคี วามทันสมัย ชวยใหเกิดประโยชนความคุม คา
ตอผูสอนและผูเรียนใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67)
ไดนําเสนอแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อแกปญหา
ขอจํากัดของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (OBECLMS)
ใหสามารถใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได แอพพลิเคชั่นถูกพัฒนาในลักษณะ
Responsive Web Design โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
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มาเปนแนวทางในการพัฒนาคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ไดกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมเครือขายโรงเรียนทุงผึ้ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต 3 จํานวน 30 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 17 กลุมเครือขายและครูผูสอนจํานวน 15 คน ผลการทดลอง
พบวาแอพพลิเคชัน่ สามารถใชงานผานอุปกรณเคลือ่ นทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีอ้ าจกลาวไดวา การพัฒนา
คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ควรพัฒนาในลักษณะของการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในกลุมวิชา
สังคมศึกษาใหสามารถแสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่ ที่ไดรับความนิยมในการใชงาน
ไดแทบทุกระบบ ทําใหครูวิชาสังคมศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอนและผูเรียนยังสามารถเรียนรู
ดวยตัวเองไดบอยครั้งตามตองการ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเขาใจและสามารถจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดีขึ้น
3. ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาสาระโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.28, SD = 0.52) ดานครูผูสอน
โดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.20, SD = 0.60) และดานคุณคาของสื่อโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.08,
SD = 0.53) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67) ที่ไดเสนอแอพพลิเคชั่น
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคลือ่ นที่ เมือ่ นักเรียนใชแอพพลิเคชัน่ ในการทบทวน
เนื้อหาวิชาเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ชวยใหนักเรียนเขาใจ และสามารถจดจํา
เนือ้ หาวิชาเรียนไดดยี งิ่ ขึน้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีท่ ดลองใชแอพพลิเคชัน่ ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจของครูผูสอนที่ทดลองใช
แอพพลิเคชั่นในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 จาก 5.00

สรุป
การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาที่ใชหลักการ ADDIE Model ผลการศึกษา
พบวา สภาพการใชสื่อสวนใหญจะใชสื่อแผนภาพและเลือกใชสื่อจากสื่อสิ่งพิมพมากที่สุด ซึ่งครูสังคมศึกษา
สวนใหญ มีความตองการในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียน
ชวยสอนใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังสื่อจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา
หนาทีพ่ ลเมือง ประวัตศิ าสตรเศรษฐศาสตร และภูมศิ าสตร อีกทัง้ ยังมีแผนการสอน ความรูท วั่ ไป และขอสอบ
โดยสามารถเลือกใชตามความตองการของครูผสู อน ซึง่ สือ่ ทีร่ วบรวมสวนใหญเปนสือ่ ออนไลนจากอินเทอรเน็ต
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาที่เปนความรูในหลายรูปแบบและเปนสื่อคอมพิวเตอร
ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม
ดานเนื้อหาสาระ ดานครูผูสอน และดานคุณคาของสื่อ พบวา คุณภาพของคลังสื่ออยูในระดับดี
สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ เรื่องการออกแบบคลังสื่อออนไลน
วิชาสังคมศึกษาผูสอนควรเลือกใชแหลงการเรียนเขามาบูรณาการซึ่งเปนที่สนใจของสังคม สรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่สนุกและทาทาย และมีความกระตือรือรนที่จะแสดงความคิดเห็นในการใชสื่อเปนตัวกลาง
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาควรใชสื่อเสริมสราง
ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ในการทํากิจกรรมใหกับผูเรียนอยางเหมาะสมเพื่อให
ครูและนักเรียนนักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระรวมทั้งใชสื่อให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับ
ในความคิดเห็นทีแ่ ตกตางของสมาชิกในชัน้ เรียนหรือในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ สวนขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
คือ ควรศึกษากระบวนการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะ
ดานการคิดวิเคราะห และศึกษาการใชการใชสื่อออนไลนรายวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาตางๆ รวมไปถึงการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบออนไลนโดยใชสื่อที่มีความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา
และศึกษาการสราง Application Mobile เพื่อการศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษาหรือกลุมวิชาอื่นๆ ตอไป
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แผนการจั ด การเรี ย นรู  แ บบป ญ หาเป น ฐาน ตามแนวคิ ด ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รวมทั้งหมดจํานวน 8 แผน
ซึง่ แผนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.49 อยูในระดับดี

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค

Abstract
The purpose of this research were 1) to develop a problem-based learning management
on social problems in Thailand of Mathayomsuksa 5 Students. 2) to compare learning achievement
of Mathayomsuksa 5 Students before and after learning about social problems in Thailand.
3) to develop creative problem-solving thinking skills of mathayomsuksa 5 students by using
problem-based learning management. The research sample consisted of 35 students in
Mathayomsuksa 5/1 students, Samakkee Vittayathan School, Muang District, Chiang Mai Province.
by Cluster random sampling. The research instruments were 1) a problem-based learning plan
2) the test of learning achievement on social problems in Thailand. and 3) creative problem solving
thinking test. Data were analyzed using the mean, standard deviation and t-test. The research found
that 1) the problem-based learning management plan designed according to the concept of the
Secretariat of the Council of Education, Ministry of Education contained 8 learning plans.
The developed learning plans could improve student achievement. 2) students’ s learning
achievement after using the developed plans were higher than before, with the statistical significance
at .05 level 3) the average value of their creative problem solving thinking skills was 3.41 and a
standard deviation 0.49 which was at the “good” level.

Keywords
Problem–Based Learning, Social Studies, Creative Problem Solving Thinking Skills
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บทนํา
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของ
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรใน
สาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัย
ความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก (Thamabud, 2002, 12) ซึ่งยุทธวิธีในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลัก เพื่อกระตุนจูงใจ เราความสนใจเพื่อเรียนรู และสรางความรูดวยตนเอง
ซึ่งปญหานั้นจะตองเปนปญหาที่มาจากตัวนักเรียน เปนปญหาที่นักเรียนสนใจ ตองการแสวงหาคนควาหา
 หานัน้ ชัดเจน จนมองเห็นแนวทางแกไข ซึง่ จะทําใหเกิดการเรียนรู
คําตอบหาเหตุผลมาแกปญ
 หา หรือทําใหปญ
สามารถผสมผสานความรูนั้นไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (Laorearndi, 2013) การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการใช PBL ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห
รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงไดศึกษาติดตาม
ผลการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน (Problem-Based Learning: PBL)
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณซงึ่ ไดทดลองพัฒนากับครูในโรงเรียนทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 โรงเรียน
พบวา การจัดการเรียน การสอนโดย PBL เปนรูปแบบการสอนแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา
อยางแทจริง ที่จะสงผลใหการเรียนการสอนของครูเปลี่ยนไปเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบ PBL ที่ทําใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันทํางานเปนทีม กลาพูด
กลาแสดงออกมากขึ้น นักเรียนสามารถคิดเปนระบบมากขึ้น รูจักคิดอยางมีเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา
ตามสถานการณที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนด หรือปญหาในชีวิตประจําวัน (Office of the Basic
Education Commission, Office of Educational Innovation Development, 2008, 57-65) จากการศึกษา
งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศยังพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใหเหตุผล ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร การพัฒนาตนเองของผูเรียน กระบวนการทํางานเปนกลุม สรางแรงกระตุนใหกับผูเรียน
ทําใหกลุมผูเรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อที่จะคนหาคําตอบดวยตัวเองได ซึ่งการที่ผูเรียนตองหาความรู
อยางตอเนื่องจะทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียน
มีอยูจะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหมตลอดเวลาจึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ
ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลกในอนาคตไดอยางดีที่สุด
ผูเรียนในยุคโลกปจจุบันยังจําเปนจะตองมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งเปนการคิด
ทีส่ าํ คัญสําหรับการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 เพราะสังคมมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว สลับซับซอนมากยิง่ ขึน้
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคกรตางๆ ในสังคม ทําใหเกิด
การแขงขันกันสูง ทุกองคกรจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นการพัฒนา
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และสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค จะทําใหนักเรียนมีเครื่องมือในการที่จะนํา
ความรู ขอมูล และสิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูมาสรางสิ่งใหมที่เหมาะสมกับความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Chatwattana (2014, 87-101)
ซึง่ ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึง่ ผลของการวิจยั แสดงใหเห็นวา รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหแกผูเรียนตามความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน
ทั้งยังสงเสริมพัฒนาทักษะการแกปญหาเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดที่สรางสรรคในการนําไปสูการแกปญหา
เชิงสรางสรรคได
จากคะแนนผลการประเมินการอานคิด วิเคราะห และเขียนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ตั้งแตปการศึกษา 2557-2559 พบวา
ในปการศึกษา 2557 มีคา เฉลีย่ รอยละ 74.62 ป พ.ศ. 2558 พบวา มีคา เฉลีย่ 75.78 และ ป พ.ศ. 2559 พบวา
มีคา เฉลีย่ รอยละ 77.58 ตามลําดับซึง่ แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในภาพรวมยังตํา่ กวา
เกณฑทโี่ รงเรียนกําหนดคือ รอยละ 80 (Samakkee Vittayathan School, Academic Affairs, 2016a, 12-15)
ซึ่งอยูในระดับที่จะตองปรับปรุง ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏวา ครูยังใชระบบ
การเรียนการสอนที่มีครูเปนศูนยกลาง ไมคอยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน พบวา นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นโตแยงกับ
เพื่อนหรือครู และไมคอยกลาตอบคําถามวาทําไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงใหเห็นวานักเรียนขาดการแสดง
ความคิดสรางสรรค อีกทัง้ ครูผสู อนยังใชวธิ กี ารสอน แบบบรรยายและเนนใหผเู รียนทองจําประกอบกับการนํา
เทคนิคใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ไมหลากหลายขาดความยืดหยุน ทําใหไมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนขาดลําดับขัน้ ตอน จึงทําใหผเู รียนไมเกิดการเรียนรู
อยางตอเนือ่ ง ผูว จิ ยั ในฐานะผูส อนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดศกึ ษาหาสาเหตุ
เบื้องตน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนมักไมคอยสนใจ ไมกระตือรือรน
สวนใหญเห็นวาวิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ไมยาก ทําใหไมใหเห็นความสําคัญและไมเห็นคุณคา สอดคลอง
กับความคิดของหัวหนากลุมสาระ และฝายวิชาการของโรงเรียนกลาววา ครูผูสอนยังใชเทคนิคในการจัดการ
เรี ย นการสอนไม ห ลากหลาย ทํ า ให ผู  เ รี ย นไม มี โ อกาสเข า มามี ส  ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
 หา
ทําใหนกั เรียนขาดทักษะในการคิด การคนควาแสวงหาความรูแ ละไมมกี ารเสริมสรางทักษะในการแกปญ
จากเหตุผลดังกลาว วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาที่เนนใชการบรรยายโดยเปนผูสอนถายทอดความรูใหกับ
ผูเรียนจึงควรเปลี่ยนมาเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Samakkee Vittayathan School, Academic
Affairs, 2016b, 25)
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จากสภาพป ญ หาดั ง กล า ว ผู  วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะนํ า การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน
(Problem-Based Learning: PBL) มาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค และนอกจากนีย้ งั เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู  แ บบป ญ หาเป น ฐาน เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
3. เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ทบทวนวรรณกรรม
1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได ร ะบุ ค วามสํ า คั ญ ของ
วิชาสังคมศึกษา ไววา “กลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชวยใหผเู รียนมีความรูค วามเขาใจ
การดํารงชีวติ ของมนุษยทงั้ ในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูร ว มกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม
การจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจ จัย
ตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม
สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก” (Ministry of
Education, 2008, 1) ซึ่งสอดคลองกับ Mangkhang (2017, 11-17) ไดกลาววา อุดมคติของหลักสูตร
วิชาสังคมศึกษาจึงเปนคุณคาขององคความรูที่รัฐนําไปใชในการปลูกฝงใหมีความเปนพลเมืองที่สมบูรณ
โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ การเตรียมพลเมืองที่พึงประสงคสูสังคมโลก ดังนั้น องคความรูสังคมศึกษา
จึงไดชื่อวา “ศาสตรพลเมืองศึกษา” (Sciences of Civic Education) ซึ่งเปนการบูรณาการสาระความรู
ของศาสตรในทุกแขนงทีม่ คี วามสัมพันธกบั การคิดและพฤติกรรมของมนุษยและคัดสรรสาระทีส่ าํ คัญเพือ่ นํา
ไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมใหมี “พลังทีเ่ ขมแข็งเพือ่ สรางเมืองสันติสขุ ” โดยผานกระบวนการ
พลเมืองศึกษา (Civic Education Approach) ทั้งในระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษา
ั นาคุณลักษณะ
ตามอัธยาศัย ซึง่ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ ไดมหี ลักการทีม่ งุ เสริมสรางใหผเู รียนไดพฒ
ที่พึงประสงคโดยเนนให “ผูเรียนสําคัญที่สุด” คือกระบวนการสราง “พลเมืองเขมแข็ง” มโนทัศนดังกลาวจึงใช
เปนกรอบหลักของการจัดทําหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาที่ตองคํานึงถึง
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ตลอดเวลา ซึ่งเปนการเนนยํ้าถึงการปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปหลักสูตรในสถานศึกษาจะบรรลุผลไดก็
ตองตระหนักรวมกันวา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” ในการจัดการศึกษาที่ “เนนการพัฒนาพลเมืองเขมแข็ง” นั้นก็คือ
จะตองพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรสูก ารปฏิบตั ทิ มี่ งุ ประโยชนสงู สุดแกผเู รียน เพือ่ ใหผเู รียนแตละคนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคทแี่ ทจริง เกิดการเรียนรูอ ยางมีความสุขโดยผานกระบวนการทีเ่ ปนไปตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ และสนองความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล
2. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL) เปนการเรียนรูท เี่ กิด
ขึน้ จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ บบสรางสรรคนยิ ม (Constructivism) ใหผเู รียนเรียนรูส งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
แหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา
รวมทัง้ ไดความรูต ามศาสตรในสาขาวิชาทีต่ นศึกษาดวยการเรียนรูโ ดยใช PBL จึงเปนผลมาจากกระบวนการ
ทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท นี่ กั เรียนมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดปญหาที่เปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
ตางๆ เพื่อนําไปสูการแกปญหาโดยจะแบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพื่อชวยกันศึกษา อภิปรายปญหา แลวนํา
เสนอแลกเปลี่ยนความรู โดยนําเอาขอมูลและประสบการณที่ผูเรียนมีอยูมาวิเคราะหอยางสรางสรรค
เพื่อที่จะใหผูเรียนไดจดจําความรูใหมไวไดนาน และรูจักนําไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆ จนสามารถ
แกไขปญหาที่พบไดในที่สุด และมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาการคิด การแกปญหาและทักษะ
ทางปญญา เรียนรูบทบาทของผูใหญโดยผานประสบการณจริง และพัฒนาโดยอิสระ เรียนรูตามธรรมชาติ
Ministry of Education, Office of the Education Council Secretary (2007, 6-8) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะ
คนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียน
จะตองอธิบายถึงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวยวิธี
ที่หลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมมือกัน
อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด เพียงพอกับการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบสมมติฐานและแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุม
จะตองกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม แผนการเรียนรู และแหลงขอมูลแลวดําเนินการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ใหไดขอมูลที่สมบูรณกอน
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ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเ รียนแตละกลุม สรุปผลงานของกลุม ตัวเองและประเมิน
ผลงานวา ขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม
ของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอ
เปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูเรียนที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน
3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
Treffinger & Isaksen (2005) ไดกลาวถึง การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem
Solving) ซึง่ เปนความสามารถในการแสวงหาคําตอบในการแกไขปญหาในสถานการณทจี่ าํ กัดหรือการแกไข
 หา
ปญหาเฉพาะหนาทีม่ วี ธิ กี ารแกปญ
 หาทีม่ คี วามแตกตางแปลกใหมไปกวาเดิม สามารถเลือกวิธกี ารแกปญ
ใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหาตางๆ อยางเหมาะสม สามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ
ไดดีกวาเดิม รวมถึงการมีเหตุมีผล สามารถอธิบายถึงเหตุผลและประยุกตใชกระบวนการแกปญหาใน
ขั้นตอนตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการแกไขปญหานั้นๆ
ได ซึ่งทักษะความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่สามารถฝกฝนและพัฒนาใหเกิดขึ้นได
ดังนั้นทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคจึงสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได ไมวาจะผานกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ผานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามกรอบการคิดตางๆ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปน
ทักษะทีใ่ กลตวั ผูเ รียนมาก เปนทักษะทีจ่ าํ เปนในการกําหนดความพรอมของผูเ รียนเขาสูโ ลกของการทํางานจริง
เพื่อเตรียมใหผูเรียนที่เปนนักแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ Guilford (1980, 167-188) กลาววา กระบวนการ
ของความคิดสรางสรรคและการคิดการแกปญหามีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิดและผลผลิตของ
ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนผลผลิตใหมนั้น นับเปนผลลัพธสุดทายของกระบวนการแกปญหา ดวยเหตุนี้ใน
การอธิบายการประเมินผลผลิตของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่ง Kanchanachaya (2016) ไดสรุป
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาความจริง 2) การคนหาปญหา
3) การคนหาความคิด 4) การคนหาคําตอบ และ 5) การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ โดยสามารถพิจารณา
ไดจากการสังเกต การใชคําถาม ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุมดวยการบันทึก
ภาพ สังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ เพี่อเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหพฤติกรรม ผลงาน การประเมิน
ผลงาน โดยทําการประเมินเปนระยะตอเนื่องเพื่อดูพัฒนาการความกาวหนาในการแสดงออกของการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึงการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการประเมินทักษะการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ที่มา: Kanchanachaya, 2016

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 2: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Experimental Research) เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนในการวิจัยไว ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาทาน อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) โดยใชหอ งเรียนเปนหนวยการสุม ดวยการจับสลากมา 1 หองเรียนจากหองเรียน
ทัง้ หมด ซึง่ นักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไมตา งกัน เนือ่ งจากทางโรงเรียนไดจดั หองเรียนคละความสามารถ
ของนักเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แผนจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทยของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทยของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
2.3 แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
3. ขั้นตอนการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นวางแผน
3.1.1 ผู  วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู  แ บบสร า งสรรค นิ ย ม
(Constructivism) การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน รู ป แบบและการวั ด ผลการคิ ด แก ป  ญ หา
เชิงสรางสรรค มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3.1.2 สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก
3.1.2.1 แผนจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5 จํานวน 8 แผนการเรียนรู แผนละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ใชเวลา
18 ชั่วโมง ไดแก 1) ปญหาของสถาบันครอบครัว 2) ปญหาของสถาบันการศึกษา 3) ปญหาของสถาบัน
เศรษฐกิจ 4) ปญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง 5) ปญหาของสถาบันศาสนา 6) ปญหาของสถาบัน
สื่อมวลชน 7) ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 8) ปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย และ
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ผานการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ตั้งแต 0.60-1.00 มีคาดัชนีความสอดคลองโดยรวมเทากับ 0.82
3.1.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีลกั ษณะเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยผูว จิ ยั ไดสรางแบบทดสอบจํานวน 60 ขอ
และผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ตั้งแต 0.60-1.00 โดยรวมเทากับ 10.62 และนําแบบทดสอบไป Tryout เพื่อหาคาความยากงาย และ
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบขอที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.2-0.8 และ
คาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป จํานวน 40 ขอ ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.35-0.65 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.30-0.60 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s
Alpha-Coefficient) เทากับ 0.83 (Wannapaisan, 2017, 140)
3.1.2.3 แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค มีลักษณะเปนกรณีศึกษา
มีจาํ นวน 8 สถานการณ และมีคาํ ถามสถานการณละ 5 ขอ รวม 40 ขอ ไดแก 1) พอแมรงั แกฉัน 2) ใบประกาศ
ที่ภาคภูมิใจ 3) บานเห็ดหอม 4) การเมืองเรื่องนํ้าเนา 5) ศาสนามัวหมอง 6) พฤติกรรมเลียนแบบสื่อ
7) ตัดเทาไหรก็ไมพอ 8) สูตรลับนํ้าสีทองที่นากลัว และผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยรวมเทากับ 0.80 และคาความเชื่อมั่น
(Reliability) สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-Coefficient) มีคาระหวาง 0.83-0.91
(Wannapaisan, 2017, 140)
3.2 ขั้นกอนทดลอง ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test)
เรื่อง ปญหาสังคมไทย เพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนไปเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
3.3 ขัน้ ทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 1) ปญหาของสถาบัน
ครอบครัว 2) ปญหาของสถาบันการศึกษา 3) ปญหาของสถาบันเศรษฐกิจ 4) ปญหาของสถาบันการเมือง
การปกครอง 5) ปญหาของสถาบันศาสนา 6) ปญหาของสถาบันสือ่ มวลชน 7) ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 8) ปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย โดยจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ตามแนวคิด
ของ Ministry of Education, Office of the Education Council Secretary (2007, 7) มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1
กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะห
ความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และ ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
หลังการจัดการเรียนรูข องแตละแผนการจัดการเรียนรูแ ลว ผูว จิ ยั นําแบบวัดทักษะการคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรคไปใหผูเรียนทําเพื่อวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
3.4 ขั้นหลังทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test)
ใหผูเรียนทําแลวนําผลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ
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4. การวิเคราะหขอมูล การวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค แบงออกเปน 5 ดาน คือ
1) ดานการคนหาความจริง 2) ดานการคนหาปญหา 3) ดานการคนหาความคิด 4) ดานการคนหาคําตอบ
และ 5) ดานการคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ (Kanchanachaya, 2016) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน และหาคา t- test โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
เปน 4 ระดับ และใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ การวัดทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค ดังนี้
(Srisa-ard, 2013, 120-127)
ระดับคะแนน
เกณฑการแปลความหมาย
4
สามารถปฏิบตั ไิ ดตามทีก่ าํ หนดและมีวธิ คี ดิ ทีห่ ลากหลาย มีความชัดเจนถูกตอง ครบถวน
และตรงตามประเด็น (ดีเยี่ยม)
3
สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดและมีวิธีคิดที่หลากหลาย มีความชัดเจนและถูกตอง (ดี)
2
สามารถปฏิบตั ไิ ดตามทีก่ าํ หนดแตใชวธิ กี ารเดียวไมหลากหลาย ซึง่ คอนขางชัดเจนถูกตอง
(พอใช)
1
ไมสามารถปฏิบตั ไิ ดตามทีก่ าํ หนด หรือปฏิบตั ยิ งั ไมชดั เจน ถูกตอง หรือไมตรงตามประเด็น
(ปรับปรุง)
คาเฉลี่ย
3.51-4.00
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

เกณฑการแปลความหมาย
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดีเยี่ยม
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดี
นักเรียนมีทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับพอใช
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับควรปรับปรุง

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการเรียนรู นําไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผานผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ในภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดแผน
การจัดการการเรียนรู จํานวน 8 แผนการเรียนรู รวม 18 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน
ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทย โดยมี ขั้ น ตอนในการจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน
ประกอบดวย 6 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 กําหนดสถานการณ ขัน้ ที่ 2 ทําความเขาใจกับสถานการณ ขัน้ ที่ 3 ดําเนินการ
ศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผลงาน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได รวมไปถึง
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ชวยเสริมสรางทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคโดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียน
เปนสําคัญ สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82 หมายความวา
ค า ความสอดคล อ งของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
ตารางที่ 1
แสดงรายละเอี ย ดแผนจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทย ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
¸É
1

®n ª¥µ¦
Á¦¸ ¥¦¼o
µ¦´µ¦
Á¦¸¥¦¼o
Á¦ºÉ° {®µ
´¤Å¥


Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o

´Ê °Äµ¦
´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o

- °n °Á¦¸ ¥
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 1 Á¦ºÉ° {®µ °µ´
1) ´ÊÎµ®
¦°¦´ª
{®µ
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 2 Á¦ºÉ° {®µ °
2) ´ÊÎµªµ¤
µ´µ¦«¹¬µ
Á oµÄ´{®µ
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 3 Á¦ºÉ° {®µ °µ´
3) ´ÊÎµÁ·µ¦
Á«¦¬·
«¹¬µoªoµ
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 4 Á¦ºÉ° {®µ °µ´
4) ´Ê´Á¦µ³®r
µ¦Á¤º°µ¦¦°
ªµ¤¦¼o
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 5 Á¦ºÉ° {®µ °µ´«µµ 5) ´Ê¦»Â¨³
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 6 Á¦ºÉ° {®µ °µ´
¦³Á¤·nµ
ºÉ°¤ª¨
Îµ°
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 7 Á¦ºÉ° {®µ °
6) ´ÊÎµÁ°
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤Â¨³¦³Á¤·
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 8 Á¦ºÉ° {®µ°µµ¦¦¤Ä
¨µ
´¤Å¥
- °®¨´Á¦¸ ¥
¦ª¤

Áª¨µ/
´ÉªÃ¤

1
2
2
2
2

2
2
2
2

1
18
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ÖćøìéÿĂï
ÖŠĂîđøĊ÷î
ĀúĆÜđøĊ÷î

n

SD
2.72
2.81

ത
13.54
27.03

35
35

SDd
3.78

d

13.49

t
21.13

*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
มีคะแนนทดสอบกอนเรียนเฉลีย่ เทากับ 13.54 คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลีย่ เทากับ 27.03 มีคา เฉลีย่ ของผลตาง
เทากับ 13.49 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 3
แสดงผลวิเคราะหการวัดระดับทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
µ¦ª´´¬³µ¦·Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r µ¤Ár
¦³ªµ¦Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r 5 ´Ê °
µµ¦r ´®µµ¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o

o µµ¦
o ®µªµ¤
¦·
ത

Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 1:
{®µ °µ´¦°¦´ª 3.34
Á¦ºÉ° ¡n°Â¤n¦´Â´
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 2:
{®µ °µ´µ¦«¹¬µ 3.20
Á¦ºÉ° Ä¦³µ«¸É£µ£¼¤·Ä

SD

o µµ¦
o ®µ
´ ®µ
ത

SD

o µµ¦
o ®µ
ªµ¤·
ത

SD

o µµ¦
o ®µ
Îµ°
ത

SD

o µµ¦o ®µ
Îµ°
¸ÉÁÈ ¸É¥°¤¦´

ത

SD

£µ¡¦ª¤

ത

¨Îµ´
¸É

SD

0.48 3.20 0.41 3.40 0.50 3.80 0.41 3.46

0.51

3.44 0.50

3

0.41 3.00 0.00 3.80 0.41 3.40 0.50 3.60

0.50

3.40 0.49

6
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ตารางที่ 3
แสดงผลวิเคราะหการวัดระดับทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ)
µ¦ª´´¬³µ¦·Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r µ¤Ár
¦³ªµ¦Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r 5 ´Ê °
µµ¦r ´®µµ¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o

o µµ¦
o ®µªµ¤
¦·
SD

ത
Âµ¦´´µ¦Á¦¸¸ ¥¦¼o ¸ 3:
1
{®µ °µ´Á«¦¬·
Á¦ºÉ° oµÁ®È®°¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 4:
{®µ °µ´µ¦Á¤º°
µ¦¦° Á¦ºÉ° µ¦Á¤º°
Á¦ºÉ°ÊÎµÁnµ
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 5:
{®µ °µ´«µµ
Á¦ºÉ° «µµ¤´ª®¤°
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 6:
{®µ °µ´ºÉ°¤ª¨
Á¦ºÉ° ¡§·¦¦¤Á¨¸¥ÂºÉ°
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 7:
{®µ °
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤ Á¦ºÉ° ´
ÁnµÅ®¦ÈÅ¤n¡°
Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o ¸ 8:
{®µ°µµ¦¦¤Ä
´´¤Å¥ Á¦ºÉ° ¼¦¨´ÊÎµ ¸
°¸Énµ¨´ª
n µÁ¨¸É¥¦ª¤
¦³´´¬³µ¦·
Âo ´ ®µÁ·¦o µ¦¦r
Ä£µ¡¦ª¤
¨Îµ´¸É

o µµ¦
o ®µ
´ ®µ
SD

ത

o µµ¦
o ®µ
ªµ¤·
SD

ത

o µµ¦
o ®µ
Îµ°
SD

ത

o µµ¦o ®µ
Îµ°
¸ÉÁÈ ¸É¥°¤¦´

SD

ത

£µ¡¦ª¤

ത

¨Îµ´
¸É

SD

3.20

0.41 3.00 0.00 3.80 0.41 3.20 0.41 3.20

0.41

3.28 0.45

8

3.40

0.50 3.20 0.41 3.80 0.41 3.40 0.50 3.43

0.50

3.45 0.50

2

3.37

0.49 3.20 0.41 3.77 0.43 3.20 0.41 3.00

0.00

3.32 0.47

7

3.43

0.50 3.00 0.00 3.80 0.41 3.40 0.50 3.40

0.50

3.41 0.49

5

3.60

0.50 3.20 0.41 3.80 0.41 3.40 0.50 3.60

0.50

3.52 0.50

1

3.49

0.51 3.20 0.41 3.46 0.51 3.23 0.43 3.80

0.41

3.42 0.49

4

3.36

0.47 3.13 0.26 3.70 0.44 3.38 0.46 3.44
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3.41 0.49

¸

¸

¸Á¥¸É¥¤

¸

¸

4

5
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จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน นักเรียน
มีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับดี (x̅ = 3.41, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนลําดับ ที่หนึ่ง คือ ความสามารถดาน
การคนหาความคิด อยูในเกณฑระดับดีเยี่ยม (x̅ = 3.70, SD = 0.44) ลําดับที่สอง คือ ความสามารถดาน
การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ อยูในเกณฑระดับดี (x̅ = 3.44, SD = 0.42) ลําดับที่สาม คือ ความสามารถ
ดานการคนหาคําตอบ อยูในเกณฑดี (x̅ = 3.38, SD = 0.46) ลําดับที่สี่ คือ ความสามารถดานการคนหา
ความจริง อยูในเกณฑดี (x̅ = 3.36, SD = 0.47) และลําดับที่หา คือ ความสามารถดานการคนหาปญหา
อยูในเกณฑดี (x̅ = 3.13, SD = 0.26)

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐานตามแนวคิดขัน้ ตอนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีขนั้ ตอนในการจัดการเรียนรูท งั้ หมด 6 ขัน้ ตอน ไดแก
1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 4) ขั้นสังเคราะหความรู
5) ขั้นสรุปและประเมินคาคําตอบ 6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning เพือ่ ใหผเ ู รียนเกิดทักษะตางๆ ทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ
ผู  เ รี ย นได เ รี ย นรู  จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และเรี ย นรู  จ ากสถานการณ ป  ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น
เพื่อใหไดฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานที่จัดขึ้น
เนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือวา มีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก และใชปญหาเปน
 หาโดยมีการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง รวมทัง้ ไดรบั
ตัวกระตุน ใหเกิดการเรียนรู ซึง่ ผูเ รียนจะเปนผูแ กปญ
ความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกันดวย ซึ่งสอดคลองกับ Makmee (2011) ไดกลาววา การเรียนการสอน
โดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL เปนรูปแบบการสอนที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ของผู  เ รี ย นที่ ดี ม ากที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง คื อ ทํ า ให ผู  เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด แก ป  ญ หา และ
คิดอยางสรางสรรค ผูเ รียนมีสว นรวมในการเรียนไดลงมือปฏิบตั มิ ากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีโอกาสออกไปแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในสวนของผูสอนก็จะลด
บทบาทของการเปนผูควบคุมในชั้นเรียนลง แตในทางกลับกันผูเรียนจะมีอํานาจในการจัดการควบคุมตนเอง
สวนจะหาความรูใหมไดมากหรือนอยเพียงใดก็แลวแตความประสงคของผูเรียนเนื่องจากผูเรียนเปนฝาย
รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การที่ผูเรียนตองหาความรูอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการ
ตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียนมีอยูแลวจะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหม
ตลอดเวลา จึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลก
ในอนาคตไดอยางดีที่สุด
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2. การเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนมีคา เฉลีย่ สูงกวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนา
ผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการ
 หา
ทีเ่ ปดโอกาสใหผเู รียนไดคน พบปญหาดวยตนเอง ประเมินวิธกี ารปญหา เพือ่ เลือกแนวทางทีเ่ ปนวิธแี กปญ
ที่ดีที่สุดสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหไดรับการพัฒนาทักษะในการคิด ที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเปน
ผูแกปญหาโดยมีการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกัน
ดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและ
การแกไขปญหาเปนหลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ Thanwiset (2018) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและพลังงานและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน ผลการวิจยั พบวา ภายหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชปญ
 หาเปนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูงานและพลังงานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนจากการทํางานกับปญหา
โดยผูเรียนเปนผูสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองโดยวิธีการตางๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหา
นั้นไดอยางชัดเจนผูเรียนดําเนินการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
 หาเปนฐาน มีการพัฒนากระบวนการ
หาคําตอบรวมกันเปนทีม ทําใหผเู รียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. การจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจัยพบวา ระดับทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้มี
ผลมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรู
ดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะศึกษาหาความรู และคําตอบ
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแกปญ
 หาทีช่ ว ยใหนกั เรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญ
 หาเปน โดยแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมเพื่อแกปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหตามขั้นตอนกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
อยางอิสระตามเวลาที่กําหนด และคําตอบของแตละคนจะไดรับการยอมรับทําใหนักเรียนทุกคนกลาแสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนมีสว นรวมในการจัดการเรียนรูไ ดอยางเต็มที่ ทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอน
เต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง เมื่อนักเรียนไดรับการฝกใหคิดแกปญหาอยางมีระบบและ
มีบรรยากาศเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการคิดซึ่งสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรค สอดคลองกับแนวความคิดของ Khammani (2018) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู
โดยใชปญ
 หาเปนหลักการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนทีใ่ ชปญ
 หาเปนเครือ่ งมือในการชวยใหนกั เรียน
เกิดการเรียนรูตามเปาหมายและสอดคลองกับงานวิจัยของ Wiboonat (2015) ที่พบวา นักเรียนที่เรียนโดย
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การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีความสามารถในการคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถสรุปผล
การวิจยั ไดดงั นี้ 1) ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ตามแนวคิดของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
รวมทั้งหมดจํานวน 8 แผนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย
6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กําหนดสถานการณ ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับสถานการณ ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา
คนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมิน
ผลงาน ซึง่ แผนการจัดการเรียนรูท พี่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได รวมไปถึงชวยเสริมสราง
ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82. 2) นักเรียนมีคาเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 5) นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค เรื่อง ปญหาสังคมไทย มีคาเฉลี่ย
ระดับการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยรวม เทากับ 3.44 อยูในเกณฑระดับดี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เทากับ 0.49
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนใหสูงขึ้นได ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชกับการจัด
การเรียนรูไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา และกลุมสาระการเรียนรู
1.2 การสงเสริมใหนกั เรียนมีทกั ษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค ซึง่ เปนทักษะทีจ่ าํ เปน
ในศตวรรษที่ 21 เพือ่ เตรียมความพรอมใหกบั นักเรียนในการเปนนักแกปญ
 หาโดยผานกิจกรรมการเรียนรูต า งๆ
ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู วัยของนักเรียน
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชน
กับนักเรียนทุกระดับชั้น
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีม และ 2) เพื่อหา
ความสัมพันธของเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทํางานเปนทีมหลังการเลนเกม Salad Bowl
ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 174 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ เกม Salad Bowl ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันในกลุม ฝกการคิดวิเคราะห
การแกปญหา และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อุปกรณที่ใชในเกมคือ ชุด Jigsaw ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง
เทคนิคของเกมคือ ผูเลนแตกลุมจะตองใชไหวพริบในการหาชิ้นสวนที่ขาดหายไปมาเติมใหครบ เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการทํางานเปนทีมซึ่งความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha
* ผูเขียนหลัก (รองศาสตราจารย ดร. ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล)
อีเมล: songsri.sor@mahidol.ac.th
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Reliability Coefficient มีคาเทากับ .98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ความสัมพันธ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเลนเกมหรือผูเขารวมการประชุมฯ มีการรับรู
การทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมาก (μ = 4.48, SD = .40) ดานเปาหมายอยูในระดับมากที่สุด
(μ = 4.50, SD = .41) และดานการแสดงออกทางอารมณอยูในระดับมาก (μ = 4.45, SD = .45) 2) เปาหมาย
ในการทํางานเปนทีมและการแสดงออกทางอารมณมคี วามสัมพันธในทางบวกอยูใ นระดับสูงอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (r = .750, p < 0.01)

คําสําคัญ
การรับรูการทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีม เกม Salad Bowl

Abstract
The objectives of this study were: 1) to study perception of teamwork and 2) to find the
relationship between the goal orientation factor and the emotive action factor after playing salad
bowl game. The purposes of this game are to facilitate teamwork, to practice critical thinking, to
solve problem, and to listen to others’ opinion. Devices used for playing game are jigsaws which
authors created by themselves. Technique of this game is that the players have to find a missing
jigsaw to complete their tasks. The subjects of this study were all participants (174) registered at
an international conference. Questionnaires were used for asking perception of teamwork.
The questionnaire was verified by experts, and the Cronbach’s alpha reliability efficiency was 0.98.
Mean, standard deviation, and Pearson correlation were used for data analysis. The results reveal
that 1) perception of teamwork as a whole is at the high level (μ = 4.48, SD = .41), in term of the
goal orientation factor is at the highest level (μ = 4.50, SD = .41) and the emotive action factor is
at the high level (μ = 4.45, SD = .45). 2) There were statistically significant relationship between the
goal orientation factor and the emotive action factor at the high level (r = .750, p < 0.01).

Keywords
Teamwork Perception, Teamwork, Salad Bowl Game

บทนํา
การพัฒนาผูเ รียนใหมคี วามสามารถในการทํางานเปนทีมมีความสําคัญมากสําหรับผูเ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากการทํางานในยุคปจจุบันและอนาคตตองมีความรวมมือและมีการสื่อสารของทีมงาน
(Chaisanit, 2018, 9-18) การทํางานเปนทีมเปนปจจัยหลักที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน เนื่องจาก
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จะมีการสรางทีมงาน (Team Building) พัฒนาทักษะในการทํางานเปนทีม สมาชิกในทีมสรางวิสัยทัศน
(Team Vision) และเปาหมาย (Team Goals) ในการทํางาน (Scarnati, 2001, 5-10) กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติงาน (Team Operation) ทําการแกปญหา (Problem-Solving) และทําการประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน (Evaluation and Improvement) รวมกัน รวมทั้งมีความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดี (Mutual
Relationships) ตอกันเพือ่ ใหงานบรรลุเปาหมาย (Harris, P. R. & Harris, K. G., 1996, 205-251) การทํางาน
รวมกันและการมีปฏิสัมพันธกันของสมาชิกในทีม (Crawford & Lepine, 2013, 32-43) การแบงปนความรู
ในทีม (Guchaita, Leib & Tews, 2016, 300-317) มีผลตอความสําเร็จของทีม ความพึงพอใจ ความสัมพันธ
และขบวนการของทีมการทํางานเปนทีม คือ การรวมมือรวมใจกันของบุคคลในการทํางานเพื่อที่จะบรรลุ
เปาหมายรวมกัน McGregor (1960) และ Likert (1961) ไดกลาวถึงลักษณะการทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพโดยสรุปพอสังเขป คือ 1) บรรยากาศสนับสนุนใหสมาชิกกลุมดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช
2) สมาชิกทุกคนมีความเขาใจและยอมรับวัตถุประสงคของกลุม 3) สมาชิกกลุมยอมรับซึ่งกันและกัน
4) สมาชิกตองมีความอดทนในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายของกลุม 5) เมื่อเกิดปญหาจะตอง
มีการใหความรวมมือ แกปญ
 หารวมกัน ใหความคิดเห็นซึง่ กันและกัน และ 6) ความสัมพันธในการทํางานเปน
ไปดวยดี ลักษณะการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพดังกลาวจะเกิดขึ้นได หากสมาชิกกลุมรับรูถึง
พลังของการทํางานเปนทีม กลาวคือ สมาชิกตระหนักรูวาความสําเร็จขององคกรไมสามารถสรางขึ้นไดดวย
คนเพียงคนเดียว หากแตความรวมมือกันของทุกคนในองคกรคือ แรงผลักดันใหประสบความสําเร็จ และ
ยืนหยัดไดอยางมั่นคง ดวยเหตุนี้การรับรูการทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญตอสมาชิกกลุมในการสรางเสริม
ลักษณะการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการทํางานเปนทีมอาจอยูในรูปแบบการจัดอบรม
การจัดกิจกรรม และการนันทนาการดวยการเลนเกม เชน เกม Salad Bowl ซึ่งพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา ไดแก Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &
Yamchuti, U. (2018, 11-17) ซึง่ ทดลองใหผเู ขาประชุมวิชาการเลน จํานวน 2 ครัง้ และพบวาเกม Salad Bowl
มีสวนชวยพัฒนาการทํางานเปนทีม ผูเลนเกมไดแสดงความเห็นวา การทํางานเปนทีมใหบรรลุเปาหมายจะ
ตองคํานึงถึงเปาหมายและอารมณความรูสึกของสมาชิกในทีม ดวยผลการทดลองเลนเกมดังกลาว ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาการนําเกม Salad Bowl มาใชในการศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีมของผูเขารวมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และ ISAGA 2018 ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีมแกผูเรียนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีมของผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลังการเลน
เกม Salad Bowl
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทํางานเปนทีมของ
ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลังการเลนเกม Salad Bowl
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ทบทวนวรรณกรรม
1. การทํางานเปนทีม
Tarricone & Luca (2002, 640-646) ไดรวบรวมคุณลักษณะของการทํางานเปนทีมที่
ประสบความสําเร็จประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ การมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีมและรวมกัน
กําหนดเปาหมาย (Commitment to Team Success and Shared Goals) สมาชิกในทีมสรางสิ่งแวดลอม
ที่ทําใหสมาชิกสรางสรรผลงานไดมากกวาสิ่งแวดลอมที่เปนการทําแบบปจเจคบุคคล (Interdependence)
สมาชิกในทีมใจกวางยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกดวยความสัตยซื่อ ไววางใจ สนับสนุน ใหการยอมรับ
นับถือ และมีความมุงมั่นทั้งตอทีมและบุคคล (Interpersonal Skills) รับฟงเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปน
อยางตัง้ ใจและใหคณ
ุ คาตอการทํางานของสมาชิกในทีม ใหความชวยเหลือและคําแนะนําทีจ่ ะสรางบรรยากาศ
และสรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน ใหคําวิจารณที่สรางสรรค (Open Communication and Positive
Feedback) สมาชิกในทีมตองรับรูบทบาทหนาที่ของตนและเขาใจความคาดหวังของทีมที่มีตอสมาชิก
(Appropriate Team Composition) สมาชิกในทีมตองทํางานเพื่อทีมและองคกร (Contribution) ตระหนัก
ในกระบวนการกลุม แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี (Team Processes) มีความคิดใหมๆ (New Ideas) และ
มีภาวะผูน าํ (Leadership) (Commitment to Team Processes, Leadership & Accountability) ซึง่ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Hojat, et al. (2015, 238-244) ที่พบวา ความรวมมือของทีมที่เปนระดับวิชาชีพ
(Interprofessional Collaboration) ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ความสัมพันธในการทํางาน (Working
Relationships) และภาระความรับผิดชอบ (Accountability) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การมี
ความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีม การรวมกันกําหนดเปาหมาย และการมีความรูสึกที่ดีตอกันในขณะ
ทํางานเปนทีม เปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะทําใหงานประสบความสําเร็จ (Guhaita, Leib & Tews, 2016. 300-317;
Hojat et.al, 2015, 238-244 ; Hu & Liden, 2015, 1102-1127; Qin, Hsu & Stern, 2016, 227-235 ; Salas,
Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara, 2015, 599-622)
2. การรับรูการทํางานเปนทีม
การทํางานเปนทีมเปนสวนสําคัญในการทํางานเปนทีมเนื่องจากทีมตองรับรูความหมาย
เปาหมาย กระบวนการการทํางานเปนทีม หรือ การปฏิสัมพันธในทีมและระหวางทีม ซึ่งเปนสิ่งเราใหสมาชิก
รับรู แยกแยะ แลวตีความขอมูลขาวสารที่ปอนเขามาหรือกระทบกับประสาทสัมผัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ขอมูลขาวสารนัน้ ๆ ซึง่ การตีความหรือแปลความหมายนีข้ นึ้ กับประสบการณทสี่ มาชิกไดรบั มากอนและสภาวะ
ของอารมณหรือจิตใจในปจจุบัน (Jones & George, 1998, 531–546) การรับรูจากประสบการณตางๆ
ทํ า ให ม นุ ษ ย ห รื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต เรี ย นรู  ก ารรั บ รู  ที่ ล ะเอี ย ดอ อ นและเรี ย นรู  สิ่ ง ใหม ๆ เพิ่ ม ขึ้ น ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ
ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ คือการรวมมือกันในการทํางาน (Collaboration) หรือ การทํางานเปนทีม
การจัดประสบการณใหผูเรียนไดรับรูการทํางานเปนทีมจะชวยใหผูเรียนทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นไดดี
ในสถานการณจริง (Real Situation)
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การรับรูการทํางานเปนทีมเปรียบเสมือนบันไดสําคัญอันนําไปสูความสําเร็จขององคกรดวย
สมาชิกกลุมตระหนักรูถึงบทบาทหนาที่ของตนในการทํางานรวมกันเพื่อประสบผลสําเร็จดังเปาประสงค
เมื่อสมาชิกกลุมรับรูถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมอันเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการบรรลุเปาหมาย
รวมกัน สมาชิกกลุมยอมรับรูและเขาใจหลักการทํางานเปนทีม การสรางทีมที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ
(Enzinger, 2017, 3) ดังที่ Mclntyre & Sales (1995) ไดกลาวไววา 1) การทํางานเปนทีมตองมีความเต็มใจ
และมีความเตรียมพรอมอยูเสมอ 2) สมาชิกในทีมตองมีการตอบรับและยอมรับผลสะทอนจากสมาชิกอื่นๆ
ในกลุม 3) การทํางานเปนทีม คือการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 4) การทํางานเปนทีมตอง
สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ 5) ผูนํากลุมจะตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่รวมกันตั้งไว
3. การฝกการทํางานเปนทีมแกผูเรียน
ในการเรียนการสอน ผูสอนฝกการทํางานเปนทีมแกผูเรียนโดยการมอบหมายใหผูเรียนทํางาน
กลุม (Group Work) แตมีผูวิจัยที่ทําการศึกษาการทํางานกลุมหรือการทํางานเปนทีมหลังการเลนเกม
นอยมาก ทั้งนี้ เกมสามารถนํามาใชเปนเกมการศึกษา (Education Games) ไดอยางหลากหลาย (Laamarti
& Saddik, 2014, 1-15) แตผูสอนจะตองเลือกเกมใหเหมาะสมกับผูเรียนและสิ่งแวดลอมในการเรียน เชน
อายุ ความสอดคลองของวัตถุประสงคในการเรียน เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู เวลา
วัสดุ อุปกรณ และ สถานที่ เปนตน Nitisakunwut & Soaranastaporn (2014, 48-62) ไดศึกษาองคประกอบ
ในการออกแบบเกมการศึกษา (Gamification) พบวา ในการออกแบบและพัฒนาเกมการศึกษาจะตองคํานึง
ถึงปจจัยตอไปนี้ ผูเลนเกม วัตถุประสงคในการเรียนรู วัตถุประสงคในการเลนเกม วัสดุอุปกรณ กฎ บทบาท
ของผูเลนเกม คําสั่ง การอธิบายหรือการบรรยาย แรงจูงใจ การเปนพลวัตหรือการเคลื่อนไหว ขั้นตอน
ในการเลนเกม ปฏิกิริยา ทักษะ ความสามารถ หรือผลลัพธที่ตองการ
4. เกมคิดไตรตรอง (Serious Game)
เกมคิดไตรตรองเปนเกมเพื่อการศึกษาหรือการพัฒนาการเรียนรูที่ผูเลนจะตองคิดใครครวญ
ในขณะที่ เ ล น เกมเพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมที่ อ อกแบบไว ใ นเกม เช น การแก ป  ญ หาหรื อ ฝ า ฟ น อุ ป สรรคต า ง
เกมคิดไตรตรองนีม้ ปี ระโยชนทงั้ ทางดานการศึกษา จิตวิทยา และ สุขภาพ (Laamarti, Eid & Saddik, 2014, 1-15)
เกมการศึกษา ทําใหผเู รียนมีสว นรวม (Engage Students) สงเสริมการทํางานเปนทีม (Promote Teamwork)
สรางผูเรียนใหมีนํ้าใจนักกีฬา (Build Good Sportsmanship) และไดฝกการแกปญหา (Practice
Problem-Solving Skills) เกมการศึกษามีราคาไมแพงและมีความยืดหยุนสูง ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ
และอยากเขารวมในการเลน ทําใหการเรียนรูบ รรลุวตั ถุประสงค และชวยใหผสู อนประเมินผูเ รียนไดหลายมิติ
(Banfield & Wilkerson, 2014, 291-298 ; Barata, Gama, Jorge & Goncalves, 2013, 10– 17; Kim, 2013,
253-260)
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5. เกม Salad Bowl สงเสริมการรับรูการทํางานเปนทีม
จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบวา Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &
Yamchuti, U. (2018, 11-17) ไดใชเกม Salad Bowl ในการศึกษาการมีปฏิสมั พันธของสมาชิกในทีมขนาดเล็ก
(5-6 คน/ทีม) ในงานประชุมวิชาการจํานวน 2 ครั้ง โดย Dumblekar อธิบายขั้นตอนและกฎในการเลนเกม
คือ หามผูเลนคุยกันในขณะเลนเกม ใหผูเลนใชความคิดจินตนาการในการแกปญหาในขณะเลนเกม
เมือ่ เลนเสร็จ ใหแตละทีมแสดงรูปภาพของตน อธิบาย และ แสดงความเห็นเพือ่ สะทอนประสบการณการเรียนรู
ตอประสบการณในการทํางานเปนทีมในขณะทีเ่ ลนเกม โดยการตอบคําถามทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานเปนทีม
เชน สมาชิกในทีมมีพฤติกรรมอยางไร ใครทําหนาที่หัวหนาทีม ใครทําหนาที่สมาชิก ใครทํางานมากที่สุด
ใครทํางานนอยที่สุด หากมีสมาชิกไมทํางานชวยทีมแตจะอาศัยทีมในการไปสูเปาหมาย ทีมจะแกปญหานี้
อยางไร สมาชิกไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางไรเพื่อทําใหงานที่ไดรับมอบหมายนี้บรรลุเปาหมาย
เมื่อดําเนินงานบรรลุเปาหมายแลว สมาชิกในทีมมีความรูสึกอยางไร ประสบการณที่ไดจากการเลนเกม
Salad Bowl สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม อยางไร แลวทําการสะทอนประสบการณทันที
ที่เลนเกมจบลง ผูเลนซึ่งไดรับประสบการณตรงและยังมีความรูสึกรวมอยูไดอธิบายบรรยายประสบการณ
และอารมณออกมาใหกลุมใหญไดรับทราบและเรียนรูการทํางานเปนทีมของแตละกลุม ผูเลนเกมหรือ
ผูเรียนไดคิดใครครวญการเรียนรูที่ไดจากการเลนเกม Salad Bowl

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงสํารวจมุง เนนไปทีก่ ารรับรูก ารทํางานเปนทีมของผูเ ลนเกมเมือ่ เลนเกม
Salad Bowl เสร็จแลว
1. ประชากร คือ ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และ ISAGA 2018
รวมจํานวน 174 คน ทั้งนี้เมื่อถึงกําหนดเวลาเลนเกม Salad Bowl มีจํานวนผูเลนเกมทั้งสิ้น 92 คน
โดยแบงกลุมผูเลนเกมฯ กลุมละประมาณ 8-10 คนตอกลุม
2. เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) เกม Salad Bowl ซึ่งเกมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
การทํางานรวมกันในกลุม ฝกการคิดวิเคราะห การแกปญหา และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อุปกรณที่
ใชในเกม Salad Bowl คือชุด Jigsaw ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสรางขึ้นมาเอง กติกาในการเลนเกม คือ
หามสมาชิกในกลุมพูด สนทนา หรือ สื่อสารดวยภาษากาย จนกวาจะตอชุด Jigsaw ที่ตนไดรับเสร็จ เกมนี้
ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด Jigsaw แลว เทคนิคของเกมคือ
ผูเลนแตกลุมจะไมทราบวาชิ้นสวนชุด Jigsaw ที่ตนไดรับนั้นขาดหายไป 1 ชิ้น ผูเลนจะตองใชไหวพริบ
ในการเดินหาชิน้ สวนทีข่ าดหายไป (ดูรายละเอียดของเกมในภาคผนวก ก) 2) แบบสอบถามการรับรูก ารทํางาน
เปนทีมซึ่งผูวิจัยปรับปรุงนํามาจากแบบสอบถามของ Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &
Yamchuti, U. (2018) ประกอบดวยคําถามเปาหมายในการทํางานเปนทีม (Goal Orientation) จํานวน 6 ขอ
และคําถามการแสดงออกทางอารมณ (Emotive Actions) จํานวน 6 ขอ (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ก)
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ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการทดสอบความตรง (Validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และไดคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 ทุกขอ จากนั้นไดทําการ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สําหรับมาตรวัดที่ใชในแบบสอบถาม มี 5 ระดับ เรียงจาก 5, 4, 3, 2, และ
1 โดย 5 หมายถึง การรับรูมากที่สุด 4 หมายถึง การรับรูมาก 3 หมายถึง การรับรูปานกลาง 2 หมายถึง
การรับรูนอยและ 1 หมายถึง การรับรูนอยที่สุด ทั้งนี้กําหนดการแปลผลของคาเฉลี่ย ดังตารางที่ 1
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผูวิจัยทําจดหมายขออนุญาตจากนายกสมาคม
สถานการณจําลองและเกมเพื่อการเรียนรู (ประเทศไทย) (ThaiSim: The Thai Simulation and Gaming
Association) ซึง่ จัดการประชุม Thaisim 2018 และ ISAGA 2018 2) ผูว จิ ยั ทําหนังสือและเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
ยืน่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สาขาสังคมศาสตร(IRB) ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ รับการพิจารณาอนุญาต
ใหทําวิจัย 3) เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงดําเนินการวิจัย ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค สรุปความสําคัญของการวิจัย
ใหผเู ขารวมประชุมฯ ทราบ ขอความรวมมือและความยินยอมในการเก็บขอมูล เมือ่ ผูเ ขารวมประชุมฯ อนุญาต
แลว จึงเริ่มเลนเกม 4) เมื่อเลนเกมเสร็จแลวจึงแจกแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูเขารวม
ประชุมฯ จะใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที และ 5) เมื่อผูเขารวมประชุมฯ
ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามแบบสอบถามทั้งหมดคืน
4. การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
5. วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติความสัมพันธ Pearson Correlation
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ผลการวิจัย
1. การรับรูการทํางานเปนทีม
ตารางที่ 2
การรับรูการทํางานเปนทีมของผูเลนเกมหรือผูเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
µ¦¦´¦¼o µ¦ÎµµÁÈ ¸¤

ô

Áoµ®¤µ¥Äµ¦ÎµµÁÈ ¸¤ (Goal Orientation)
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.41
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¤µ¸É »
¤µ

4.46

.67

¤µ

4.34
4.34
4.48

.75
.68
.40

¤µ
¤µ
¤µ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¤µ·Ä¸¤¤¸´«·¸É ¸n°Ájµ®¤µ¥¼» °¸¤
¤µ·Ân¨³Á¨nÁ¡ºÉ°Ä®o¸¤´ªÁ°¦³ªµ¤ÎµÁ¦È

´µ¤µ¦¦¦¨»ª´»¦³r´Ê ®¤ °¸¤
´¦µ¹»¦³rÂ¨³¦³Ã¥r °µ¦ºÉ°µ¦Ä¸¤
¡ªÁ¦µµ¤µ¦ªµ¤Á oµÄ»¦³rÅo°¥nµÅ¤n¤¸
{ ®µ
¡ªÁ¦µ¡¥µ¥µ¤°¥nµ¤µÁ¡ºÉ°´·ÄÄ®oÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª
µ¦Â°°µ°µ¦¤r (Emotive Actions)
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N = 92
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูเ ขารวมการประชุมฯ มีการรับรูก ารทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
(μ = 4.48, SD = .40 ) พบวาดานเปาหมายในการทํางานเปนทีมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (μ= 4.50, SD = .41 )
ซึ่งมี 3 ขอที่อยูในระดับการรับรูมากที่สุด คือ 1) สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอเปาหมายสูงสุดของทีม
2) สมาชิกแตละคนเลนเกมเพื่อใหทีมตัวเองประสบความสําเร็จ และ 3) สมาชิกสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ทั้งหมดของทีม สวนการรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณอยูในระดับการรับรูมาก
(μ = 4.45, SD = .45 ) ซึ่งมี 2 ขอที่อยูในระดับมากที่สุด คือ 1) สมาชิกในทีมทุกคนรูสกึ สนุกกับกิจกรรม
ที่ไดทํา และ 2) การทํางานกับผูอื่นดีกวาการทํางานคนเดียว นอกจากนี้ยังพบวา คาเฉลี่ยการรับรูการทํางาน
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เปนทีมดานเปาหมายของเขารวมประชุม (μ= 4.50, SD = .41) เมื่อแปลผลการรับรูแลวอยูในระดับมากที่สุด
ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยการรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณของเขารวมประชุมฯ (μ= 4.45,
SD = .45) เมื่อแปลผลการรับรูแลวอยูในระดับมาก
2. ความสัมพันธระหวางเปาหมาย (Goal Orientation) และการแสดงออกทางอารมณ (Emotive
Actions) ในการทํางานเปนทีม
ตารางที่ 3
ความสัมพันธระหวางเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณ ในการทํางานเปนทีม
Teamwork
Goal orientation (GO)
Emotive Actions (EA)
N = 92, p < 0.01

GO
1
.750**

EA
.750**
1

จากตารางที่ 3 พบวา เปาหมายในการทํางานเปนทีมและการแสดงออกทางอารมณมีความสัมพันธ
ในทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .750, p < 0.01) หมายความวา เมื่อสมาชิกรับรู
เปาหมายในการทํางานเปนทีมอยูใ นระดับมาก สมาชิกจะมีการรับรูด า นการแสดงออกทางอารมณเพิม่ ขึน้ อยู
ในระดับมากตามไปดวย

อภิปรายผลการวิจัย
1. การรับรูการทํางานเปนทีม
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา การรับรูการทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมากและการรับรู
การทํางานเปนทีมดานเปาหมายอยูใ นระดับสูงกวาดานการแสดงออกทางอารมณ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Tarricone & Luca (2002, 640-646) ที่พบวา การทํางานเปนทีมจะประสบความสําเร็จเมื่อสมาชิกมี
ความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีมและรวมกันกําหนดเปาหมาย ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกดวย
ความสัตยซื่อ ไววางใจ สนับสนุน ใหการยอมรับนับถือ และมีความมุงมั่นทั้งตอทีมและบุคคล นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของนักวิจัยดังตอไปนี้ Guhaita, Leib & Tews (2016, 300–317) ; Salas,
Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara (2015, 599–622) ; Qin, Hsu & Stern (2015, 227–235) ; Hojat et.al.
(2015, 238–244) ; Hu & Liden (2015, 1102–1127) ; และ Crawford & Lepine (2013, 32-43) ที่พบวา
ในการทํางานเปนทีมสมาชิกจะตองตระหนักเปาหมายในการทํางานเปนทีมและการแสดงออกทางอารมณ
ทั้งนี้เนื่องจากในการเลนเกม Salad Bowl เปนเกมที่ไมยุงยาก ซับซอน แตตองการการเอาใจใส ทําจริงจัง
ทุกคนตองรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และตอเนื่องจึงจะไดรับผลสําเร็จ ซึ่งเกมมีคุณลักษณะ
เหมือนกับการทํางานในชีวิตประจําวันที่บุคคลตองเอาใจใส ตั้งใจทํางาน ทําอยางตอเนื่อง และหาวิธีการ
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ในการแกปญหาเพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับ Weng (2000) ที่กลาวไวถึงการใชเกม
ในงานวิจยั ของตนวา การจําลองการทํางานเปนทีมดวยการเลนเกมนัน้ เกมตองมีองคประกอบของการทํางาน
เปนทีมที่คลายคลึงกับสถานการณจริง
2. ความสัมพันธระหวางเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทํางานเปนทีม
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา การรับรูก ารทํางานเปนทีมดานเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณ
มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทางบวกอยู  ใ นระดั บ สู ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ในอดี ต ที่ พ บว า
การมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีม การรวมกันกําหนดเปาหมาย และการมีความรูสึกที่ดีตอกันใน
ขณะทํางานเปนทีม เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จ (Guhaita, Leib & Tews, 2016.
300-317; Hojat et.al, 2015, 238-244 ; Hu & Liden, 2015, 1102-1127; Qin, Hsu & Stern, 201, 227-235 ;
Salas, Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara, 2015, 599-622) รวมทั้งผลการวิจัย Hojat et al. (2015,
238-244) ที่พบวาการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองมีความรวมมือของทีมที่เปนระดับวิชาชีพ
(Interprofessional Collaboration) ซึ่งประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ความสัมพันธในการทํางาน (Working
Relationships) และภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา หลังจากผูเขารวมการประชุมฯ เลนเกม Salad Bowl เสร็จ ผูเขารวม
ประชุมฯ รับรูการทํางานเปนทีมดานเปาหมายอยูในระดับสูงกวาดานการแสดงออกทางอารมณ โดยคะแนน
เฉลี่ยการับรูไมตางกันมากนัก (การรับรูการทํางานเปนทีมดานเปาหมาย μ= 4.50, SD = .41 สวนคาเฉลี่ย
การรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณ μ= 4.45, SD = .45) ในขณะเดียวกันผลการวิจัย
ยังพบวา การรับรูการทํางานเปนทีมดานเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณมีความสัมพันธในทางบวก
อยูในระดับสูงนั้น แสดงใหเห็นพัฒนาการทํางานเปนทีมที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น สิ่งสําคัญอันดับแรก
คือ ตองสงเสริมใหผูรวมทีมรับรูและตระหนักในเปาหมายความสําเร็จรวมกัน รวมทั้งตองสงเสริมการรับรู
ด า นการแสดงออกทางอารมณ ข องผู  ร  ว มที ม ไปพร อ ม ๆ กั น อาทิ ต อ งทํ า ให ส มาชิ ก ทุ ก คนรู  สึ ก สนุ ก
การงานทีท่ าํ และรูส กึ วาทํางานกับผูอ นื่ ดีกวาการทํางานคนเดียว เปนตน ดังที่ McGregor (1960) และ Likert (1961)
ได ก ล า วถึ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการบรรลุ เ ป า หมายของการทํ า งานเป น ที ม ว า ต อ งให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ใน
ดานเปาหมายและดานการแสดงออกทางอารมณ เนื่องจากการทํางานเปนทีมที่จะทําใหการทํางานบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย สมาชิกในทีมตองตระหนักวาเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณของสมาชิก
ในทีมมีความสัมพันธกัน ดังนั้น สมาชิกในทีมตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายและดําเนินการทํางาน
เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีความไววางใจซึ่งกันและกัน ใหการชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิก
ในทีม ใหการยอมรับนับถือและมีความเชือ่ มัน่ ทัง้ ตอทีมและของสมาชิก สรางบรรยากาศและสรางสิง่ แวดลอม
ในการทํางาน ใหคาํ วิจารณทสี่ รางสรรค รูบ ทบาทหนาทีข่ องตนและเขาใจความคาดหวังของทีมทีม่ ตี อ สมาชิก
รวมถึงการทํางานอยางมีความสุข การปฏิบตั ติ นของสมาชิกกลุม ดังกลาวนีแ้ สดงใหเห็นถึงลักษณะการทํางาน
เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุป
การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้พบวา ภายหลังการเลนเกม Salad Bowl ผูเขารวมประชุมวิชาการฯ
แสดงการรับรูในการทํางานเปนทีมของตนในดานเปาหมายในการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากที่สุด และ
การแสดงออกทางอารมณอยูในระดับมาก ซึ่งการทํางานเปนทีมทั้งสองดานมีความสัมพันธกันในทางบวก
อยูในระดับสูงเพื่อใหงานที่ทําบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จสมาชิกในทีมควรคํานึงถึงเปาหมายและ
การแสดงออกทางอารมณดวยการตระหนักรูในหนาที่บทบาทของตน การปฏิบัติตนอยางพึงประสงคในการ
เปนสวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกลุมใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไวดวยกัน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบ ริหารองคกรและผูม สี ว นเกีย่ วของสามารถสงเสริมการทํางานเปนทีมดวยการนําเกม
Salad Bowl นี้ไปใชผานกิจกรรมเกมที่จําลองสถานการณขึ้นโดยปราศจากสภาพแวดลอมที่กดดันเพื่อให
ผูเลมเกมไดรับรูในเปาหมายความสําเร็จของทีมและสงเสริมการรับรูดานการแสดงออกทางอารมณใน
การทํางานเปนทีม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนทีม
1.2 ครู/อาจารยผส ู อนสามารถสงเสริมและสรางการทํางานเปนทีมในกลุม นักเรียน/นักศึกษา
ไดดวยการนําเกม Salad Bowl ที่ปรับใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนไปใช เพื่อใหผูเรียนไดฝกการทํางาน
เปนทีม การสือ่ สาร การคิดวิเคราะห และการแกปญ
 หา รวมถึงทําใหเกิดการรับรูเ ปาหมายความสําเร็จของทีม
และการรับรูดานการแสดงออกทางอารณซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนทีม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรเพิม่ ชองทางในเก็บขอมูล เชน การสัมภาษณ และ การสังเกต เพือ่ ใหไดขอ มูลเชิงลึก
2.2 ควรทําการวิจัยเชิงทดลองแบบ True Experimental Research เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหรือการทํากิจกรรม (Task) ระหวางกลุมควบคุม (Control Group) และกลุมทดลอง
(Experimental Group) ที่มีการใชเกมสนับสนุนการทํางานเปนทีม
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ภาคผนวก ก
เกม Salad Bowl
เกม Salad Bowl เปนเกมที่ใชในการเรียนรูการทํางานเปนทีมและการแกปญหา ซึ่งผูเลนจะไดรับ
ประสบการณทั้งทางดานความสนุกและการใชความคิด รายละเอียดของเกมมีดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันในกลุม
2. เพื่อฝกการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim 2018 เรื่อง Sharing and Learning
from games and simulations in Thailand 4.0 และ ISAGA 2018 เรื่อง Active Learning and
Neo- Simulation & Gaming: Sharing Wisdom ซึ่งมีจํานวน 174 คน ประกอบดวย ผูบรรยายหลัก
(keynote speakers) ผูนําเสนอ (speakers หรือ presenters) และ ผูฟง (participants)
อุปกรณและวัสดุที่ใช
1. ชุด jigsaw ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสรางขึ้นมาเองจํานวน 15 ชุด
2. คําบรรยายประกอบการเลนเกมอยูในรูปแบบ PowerPoint
3. กระดาษขนาด B4 จํานวน 15 แผน และปากกา magic จํานวน 15 ดาม กาว 15 แทง
กติกาในการเลนเกม
1. หามสมาชิกในกลุม พูด สนทนา หรือ สงภาษากายในกลุม และนอกกลุม จนกวาจะตอชุด jigsaw
ที่ตนไดรับเสร็จ เมื่อตอเสร็จแลวใหยกมือ
2. เกมนี้ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเอาเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด jigsaw แลว
บทบาทของผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ผูวิจัย จัดกลุม แจกอุปกรณและวัสดุที่ใชในการเลนเกม บันทึกเวลาที่กลุมที่เสร็จเปนลําดับที่ 1-3
ในการเลนเกม เดินดูการทํางานของแตละกลุม และพูดกระตุน ผูเ ลนเกมกระตือรือรนในการเลนเกมผูร ว มวิจยั
กลาวนํากอนการเลนเกม เมื่อการเลนเกมสิ้นสุดลง อธิบายการทํางานเปนทีม การแกปญหา การเรียนรูจาก
การทํางานเปนทีม ซึ่งขั้นตอนนี้จะเปนการเรียนรู
วิธีเลนเกม
1. ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคและประโยชน ขอความรวมมือและความยินยอมในการรวมการศึกษา
จากผูเขารวมประชุมวิชาการ เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงเริ่มการวิจัย
2. ผูว จิ ยั ใหผเู ขารวมประชุมวิชาการนับเลข 1-12 แลวแบงกลุม ตามหมายเลข 1-12 แตละกลุม นัง่ รวมกัน
3. ผูวิจัยแจกอุปกรณและวัสดุที่ใชในการเลนเกมใหแตละกลุม
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4. ผูวิจัยใหแตละกลุมตั้งชื่อกลุมของตนแลวเขียนลงบนกระดาษ B4 ที่หัวมุมขวาบน
5. ผูร วมวิจัย:• กลาวนํากอนการเลนเกม
• แจงกติกาในการเลนเกม คือ หามสมาชิกในกลุมพูด สนทนา หรือ สงภาษากายในกลุมและ
นอกกลุม จนกวาจะตอชุด jigsaw ที่ตนไดรับเสร็จ เมื่อตอเสร็จแลวใหยกมือ
• แจงวาเกมนี้ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเอาเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด
jigsaw แลว
6. ใหผูเขารวมประชุมวิชาการเริ่มเลนเกมโดยการเปดซองชุด jigsaw ที่ผูวิจยั และผูรวมวิจัยสราง
ขึ้นมาเอง แลวทําการตอภาพในชุด jigsaw ที่ตนไดรับ เมื่อตอเสร็จแลว ติดภาพที่ตอลงในกระดาษ B4
กลุมที่ตอเสร็จกอนจะเปนผูชนะ
7. เมือ่ ทุกกลุม ตอเสร็จแลว ใหแตละกลุม แสดงภาพทีต่ นเองตอ และอธิบายแนวทางในการทํางาน
กลุมใหบรรลุเปาหมาย เชน การแบงงาน การเริ่มงาน การแกปญหาในขณะทํางาน ความยาก-งายของเกม
การนําเกมไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และ การพัฒนาปรับปรุงเกมใหดขี นึ้ ผลการเรียนเรียนรูท ไี่ ดจาก
การเลนเกมครั้งนี้
8. ผูรวมวิจัย อธิบายการทํางานเปนทีม การแกปญหา การเรียนรูจากการทํางานเปนทีม เมื่อการ
เลนเกมสิ้นสุดลง
9. ผูวิจัยสรุปความรูที่ไดจากการเลนเกม
10. ผูวิจัยขอใหผูเขารวมประชุมวิชาการตอบแบบสอบถาม เมื่อผูเขารวมประชุมวิชาการตอบเสร็จ
แลว ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืน
เทคนิคของเกม
1. ผูเลนแตกลุมจะไมทราบวาชิ้นสวนชุด jigsaw ที่ตนไดรับนั้นขาดหายไป 1 ชิ้น ผูเลนจะตองใช
ไหวพริบในการเดินหาชิ้นสวนที่ขาดหายไป ซึ่งผูวิจัยจะใสรวมไวในตระกราที่วางไวบนโตะหนาเวที
2. ในขณะทีผ่ เู ลนแตกลุม กําลังตอชิน้ สวนชุด jigsaw ผูว จิ ยั จะพูดใหกาํ ลังใจ และกระตุน การทํางาน
กลุม เชน “เริม่ เลนเลยคะ” “หามพูดกันนะคะ”“เรามีเวลาในการเลน 20 นาทีนะคะ” “มีหลายกลุม ตอไปไดเยอะ
แลวคะ” “เกงมากคะ”
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามการรับรูการทํางานเปนทีม
เกม Salad blow เปนเกมที่สงเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกผูเลน การทําแบบแบบประเมิน
ตนเองจึงเปนวิธหี นึง่ ทีช่ ว ยใหผเู ลนไดเขาใจและประเมินคาความรูน นั้ ๆ โดยใหทา นประเมินขอความแตละขอ
ตามการรับรูของทาน โดยมีคะแนน 5 (เห็นดวยมากที่สุด) ถึง 1 (เห็นดวยนอยมากที่สุด) โดยกากบาทลงบน
ตัวเลขที่ตรงกับการรับรูของทานและโปรดทําการตอบทุกขอ
5 = เห็นดวยมากที่สุด 4 = เห็นดวยมาก 3 = ไมแนใจ 2 = เห็นดวยคอนขางนอย 1 = เห็นดวยนอยมาก
ที่สุด
รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมาชิกแตละคนเลนเพื่อใหทีมตัวเองประสบความสําเร็จ
ฉันทราบถึงจุดประสงคและประโยชนของการสื่อสารในทีม
การทํางานกับผูอื่นดีกวาการทํางานคนเดียว
พวกเราสามารถความเขาใจจุดประสงคไดอยางไมมีปญหา
การแขงขันนี้มีความนาตื่นเตน
การตัดสินใจที่ดีของเราไดมาจากการปรึกษาหารือและไดรับ
ความยินยอมรวมกัน
7. ฉันสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดของทีม
8. สมาชิกในทีมสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกันและกัน
9. ฉันมีสวนรวมและรูสึกผูกพันกับสมาชิกในทีม
10. สมาชิกในทีมทุกคนรูสึกสนุกกับกิจกรรมที่ไดทํา
11. สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอเปาหมายสูงสุดของทีม
12. พวกเราพยายามอยางมากเพื่อตัดสินใจใหไดอยางรวดเร็ว

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
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3
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1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน
1.1.2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1.2.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ
1.2.2 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
1.2.3 นิเทศศาสตร
1.2.4 ศิลปศาสตร
1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.6 สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. นโยบายการจัดพิมพนโยบายการจัดพิมพ:
2.1 กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
2.2 จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
3. จริยธรรมการตีพิมพ:
3.1 บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
3.1.2 ผูเ ขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีทบี่ ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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3.1.3 ผูเ ขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึง่ ไมใชของผูเ ขียน รวมทัง้ ตองรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
3.1.4 ผู  เ ขี ย นที่ ป รากฏชื่ อ ในบทความทุ ก ท า นต อ งมี อ งค ป ระกอบครบ 3 ข อ ดั ง นี้
(1) มีสว นรวมในการสรางโจทยวจิ ยั และวางแผนการวิจยั เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
(2) มี ส  ว นร ว มในการเขี ย นหรื อ ตรวจสอบบทความวิ จั ย อย า งมี ส  ว นร ว มในเชิ ง ป ญ ญาของเนื้ อ หางาน
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
3.1.5 ผูเ ขียนทุกทานตองไดอา นและยินยอมใหมกี ารสงบทความมาพิจารณาตีพมิ พเผยแพร
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซึ่งอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล
ตอเนื้อหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง
ในกิตติกรรมประกาศ
3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
3.1.8. ผูเขียนจะตองเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
3.1.9 ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มี
ความสําคัญในการวิจัยภายหลังหรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูก
ตองหรือถอนบทความหากจําเปน
3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
3.2.1 ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต  อ งไม เ ป ด เผยข อ มู ล บทความที่ อ ยู  ร ะหว า งพิ จ ารณาแก บุ ค คลอื่ น
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
3.2.2 ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความทีต่ นมีสว นรวม หรือรูจ กั ผูเ ขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ ใดทีท่ าํ ใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3.2.3 ผูท รงคุณวุฒคิ วรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ พิจารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ ชวยใหผเู ขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวา บทความนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
3.2.4 ผูท รงคุณวุฒคิ วรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขดั ของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
3.2.5 ผูท รงคุณวุฒคิ วรระบุงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการทีผ่ เู ขียนไมไดอา งอิงไวในบทความ
และผูท รงคุณวุฒคิ วรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความทีพ่ จิ ารณามีสว นใดสวนหนึง่ ทีค่ ลายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
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3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
3.3.2 บรรณาธิ ก ารต อ งพิ จ ารณาบทความจากเนื้ อ หาทางวิ ช าการโดยปราศจากอคติ
ในเรือ่ งคุณลักษณะใด ๆ ของผูเ ขียนหรือสังกัดของผูเ ขียน รวมทัง้ ตองปองกันไมมผี ลประโยชนทบั ซอนระหวาง
ผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
รวมทั้ ง ต อ งควบคุ ม ให ก ระบวนการพิ จ ารณากลั่ น กรองบทความเป น ไปโดยปกป ด ทั้ ง ด า นผู  เ ขี ย นและ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอ นื่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ ชือ่ ถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองบทความทันที
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําชี้แจงประกอบการ
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจริยธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวา บทความนัน้ จะไดรบั การตีพมิ พหรือไมกต็ าม ทัง้ นีก้ ารปฏิเสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
4. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
4.1 คําแนะนําทั่วไป
4.1.1 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งตีพิมพอื่นใด
4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
4.1.5 ลิขสิทธบทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนไดรบั การสงวนสิทธิต์ ามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
4.2 ประเภทผลงานที่รับตีพมิ พ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
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4.2.1 บทความวิชาการ (Academic Article)
4.2.2 บทความวิจัย (Research Article)
4.2.3 บทความปริทัศน (Review Article)
4.2.4 บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
4.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
4.3.1 บทความที่จะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และชุมชน
4.3.2 บทความที่ จ ะได รั บ การตี พิ ม พ ต  อ งผ า นกระบวนการกลั่ น กรองจากผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
4.3 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
4.3.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
4.3.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเนื้อหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
4.3.3 ในกรณี ที่ ก องบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรรั บ บทความไว พิ จ ารณาตี พิ ม พ
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพื่อกลั่นกรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม
โดยกระบวนการกลัน่ กรองนี้ ทัง้ ผูท รงคุณวุฒแิ ละผูเ ขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4.3.4 เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
5. ขอกําหนดตนฉบับ
5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
5.1.1 บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพ
บทความ โดยใช Font TH SarabunNew ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.2 ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
5.1.3 หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
5.1.4 ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5.1.5 ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
5.1.6 บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
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5.1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
5.1.8 เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.9 หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง
ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
5.1.10 หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา)
สวนชื่อตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ
File ภาพมาดวย)
5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนือ้ หาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.12 ผูเ ขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตน ฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
5.1.13 กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชื่อและนามสกุล
ของผูเ ขียน พรอมประวัตยิ อ ของผูเ ขียน ระบุคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
5.2 สวนประกอบของบทความ
5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ
มีลาํ ดับเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหผอู า นสามารถเขาใจไดชดั เจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวเิ คราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนือ้ หาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมที งั้ บทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเ่ ปนคําสําคัญของเนือ้ หา เหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เป น ส ว นหลั ก ของเนื้ อ หาบทความ การจั ด ลํ า ดั บ เนื้ อ หา ควรมี ก ารวางแผน
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนือ้ หาในบทความทัง้ หมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
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(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
5.2.2 บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยตองมี
องคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบเพิ่มเติมได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและ
ตามดวยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค
วีธีการ และผลการวิจัย)
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเ่ ปนคําสําคัญของเนือ้ หา เหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เปนการอธิบายถึงทีม่ าและความสําคัญของปญหาและเหตุผลทีน่ าํ ไปสูก ารวิจยั มีขอ มูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง
(5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิจยั ทีต่ รงประเด็นตามลําดับขัน้ ของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภูมไิ ม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป
ใชประโยชน
(11) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
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5.3 การอางอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ APA (American
Psychological Association)
5.3.1 การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
ตัวอยาง
(เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
5.3.2 เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
ตัวอยาง
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. (วิทยานิพนธชื่อปริญญา, สาขาวิชา
ชื่อมหาวิทยาลัย).
ตัวอยาง
พิฑูรย ทองฉิม. (2546). การจัดการความรวมมือดานการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะลันตา. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
(4) เว็บเพจ
ชื่อผูแตงหรื่อหนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปที่จัดทํา). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ วันที่
เดือน ป, จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. สืบคนเมื่อ 25
ธันวาคม 2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?
data=407720-opinion.
American Psychological Association. (1999). Electronic preference
formats recommended by the American Psychological
Association. Retrieved July 18, 1999, from
http://www.apa.org/journals/webref.html.
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6. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
เผยแพรทางระบบ Online Submissions https://www.tcithaijo.org/index.php/FEU/information/readers
7. การติดตามอานผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU)
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ª´nªµ¤Ä®o Reviewer:
ª´¸É°¦´Á¥Â¡¦n:

แบบฟอรมนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
วันที่ … …….เดือน………….……….พ.ศ……….
เรียน

บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

เรื่อง

ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………...
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา …………………………………………………………..……...
ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)……………………………………………….…..………
สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา………………………………………………………………………
ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
โดยมีรายละเอียดขางทาย
1. ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
……………………………………………………………………………………........
2. ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………
3. ประเภทบทความที่สง [ ] บทความวิชาการ (Academic article)
[ ] บทความวิจัย (Research article)
[ ] บทความปริทัศน (Review article)
[ ] บทวิจารณหนังสือ (Book review)
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4. กรณีเปนบทความที่เสนอเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้
[ ] บทความวิจัย
[ ] บทความวิชาการ
ชื่อหลักสูตร..........................................................................................................
ชือ่ มหาวิทยาลัย....................................................................................................
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก.......................................................................................
หนวยงานที่สังกัดของอาจารยที่ปรึกษาหลัก …………………………………………
ทัง้ นีไ้ ดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผา นแลวเมือ่ วันที…
่ ….เดือน.……....…. พ.ศ…...…
5. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
ทีอ่ ยูส าํ หรับติดตอทางไปรษณีย …………………………..……………………………
โทรศัพท……………...…..โทรศัพทมือถือ…………...……..โทรสาร………………...
E-mail………………………………………………………………...........................
6. ชื่อผูเขียนบทความ
ผูเขียน
ผูเขียนหลัก
ผูเขียนรวมทานที่ 1
ผูเขียนรวมทานที่ 2

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงานที่สังกัด
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7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
กรณีบทความวิจัย
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] ชื่อเรื่อง (Title)
] บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา
] Abstract ไมเกิน 250 คํา
] คําสําคัญ (Keyword)
] บทนํา (Introduction)
] วัตถุประสงค (Research Objectives)
] ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
] วิธีการวิจัย (Research Methodology)
] ผลการวิจัย (Results)
] อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
] สรุป (Conclusion)
] เอกสารอางอิง (Reference) รูปแบบ APA

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้

กรณีบทความวิชาการ
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

ชื่อเรื่อง (Title)
บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา
Abstract ไมเกิน 250 คํา
คําสําคัญ (Keyword)
บทนํา (Introduction)
เนื้อหา (Body of Text)
สรุป (Conclusion)

[ ] เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
[ ] เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ
[ ] เปนผลงานของคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อ
ในบทความ ดังรายชื่อในเอกสารแนบ (ถามี)
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ผูเขียนรวมที่ปรากฎชื่อในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อในบทความ (ถามี)
รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ
ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ
ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิเ์ กีย่ วกับภาพ แผนภูมิ ขอความสวนใดสวนหนึง่ และ/
หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว

ลงชื่อผูเขียนทานที่ 1............................................ ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 1 ..........................................
(
)
(
)
............/............../..............
............./............./............
ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................
(
)
............../............../..............
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เอกสารแนบ
ประวัติยอผูเขียนบทความ
ผูเขียน
ผูเขียน
หลัก

ประวัติยอ

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา

ประวัติยอภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด:…………………………………………….……………………………..
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....
ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...
หนวยงานทีส่ งั กัด:……………………………………………………………………………..
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………..………………
Highest Education: ………………………………………………………………………....
University or Agency: ……………………………………………………………………....
Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....
Affiliation:……………………………………………………………………………………...
Field of Expertise: …………………………………………………………………………..
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ประวัติยอ

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา

ผูเ ขียนรวม ประวัติยอภาษาไทย
ทานที่ 1
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด:…………………………………………….……………………………..
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....
ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...
หนวยงานทีส่ งั กัด:……………………………………………………………………………..
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………..………………
Highest Education: ………………………………………………………………………....
University or Agency: ……………………………………………………………………....
Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....
Affiliation:……………………………………………………………………………………...
Field of Expertise: …………………………………………………………………………..
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ประวัติยอ

ผูเ ขียนรวม ประวัติยอภาษาไทย
ทานที่ 2
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด:…………………………………………….……………………………..
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....
ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...
หนวยงานทีส่ งั กัด:……………………………………………………………………………..
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………..………………
Highest Education: ………………………………………………………………………....
University or Agency: ……………………………………………………………………....
Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....
Affiliation:……………………………………………………………………………………...
Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

