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บทบรรณาธิการ
      
บทความวิจัย       
 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
 มอืสองของผูบรโิภคผานเต็นทรถยนตมอืสอง
 ในจังหวัดเพชรบุรี
 ปาณัสมกัญ  เทียนฉาย 
 และ ปริญญา บรรจงมณี

การจัดตั้งการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา
 ระดับปรญิญาตรีในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
 และสถาบัน
 ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย  
 และ  กมล สุวรรณรัตน

ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษในจงัหวัดสระแกว
 ภานุมาศ  ฉัตรพิทักษโชค

การพัฒนาตัวบงชีส้มรรถนะการจัดการเรียน
 การสอนของครูในหองเรยีนหลากหลายชาติพันธุ
 ปารชิาต สวุรรณมา  และ  เกยีรตสิดุา ศรีสขุ

ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม
 เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
 กลุมวสิาหกิจชมุชนเกษตรอนิทรียทุงทองย่ังยืน 
 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 มานิดา เชื้ออินสูง  เหรียญ ใกลกลาง  
 และ สุรพงษ น่ิมเกิดผล
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การพัฒนาคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา
 สําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 จังหวัดเชียงใหม
 พิมภัสสร  เด็ดขาด  เขมินทรา ตันธิกุล   
 และ  จรูญศักด์ิ แพง

การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
 วิชาสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
 ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหา 
 เชงิสรางสรรคของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5
 ทิตติยา ม่ันดี เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 
 และ ชรินทร ม่ังค่ัง

การรับรูการทํางานเปนทีมของผูเขารวมประชมุ
 วิชาการระดับนานาชาติผานการเลนเกม
 Salad Bowl
 ทรงศรี สรณสถาพร  นภวรรณ แยมชุติ
 และ อุไรรัตน แยมชุติ
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน จดัทําในรปูแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN: 1905-9590) 

ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และต้ังแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน                                       

(ปที ่ 8 ฉบับที ่ 2) ไดเริม่จดัทาํวารสารในรปูแบบออนไลน (Online)  (ISSN: 2651-107X) โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือ                   

เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

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) โดยเร่ิมตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้                             

ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3                                       

เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน   และเพ่ือหลีกเลี่ยง                

การตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกคร้ัง โดยเร่ิมฉบับที่ 1 

ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   

    วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนจดัพมิพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั 

(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวจิารณหนงัสอื (Book Review) ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    

ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 

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) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  

กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเน้ือหา  ดังนี้  

       •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร

      •  ศิลปศาสตร

      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562- มีนาคม 2562

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี

      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลยัเชียงใหม

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา

      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน                 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา            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
   จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
   บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   1.  ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพและ

ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด  

   2.  ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณทีีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ                                    

ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว 

   3.  ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบในการ                     

ขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

   4.  ผูเขียนที่ปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน                   

การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม

ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา

หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ                             

ในลักษณะอ่ืน ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   5.  ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง

ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร

   6.  ผูเขียนทกุทานตองเปดเผยผลประโยชนทบัซอนซึง่อาจมผีลสําคญัหรอืมีอทิธพิลตอเน้ือหาทีป่รากฏ

ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   7.  ผูเขยีนตองเขยีนบทความใหถกูตองตามรปูแบบของวารสารทีก่าํหนดไวในคาํแนะนาํในการจดัเตรยีม

ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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   8.  ผูเขียนตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช

ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 

   9.  ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน                     

การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานท่ีตีพิมพ เพ่ือปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ                            

ถอนบทความหากจําเปน

   บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   1.  ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของและ               

ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว

   2.  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบัซอนของบทความ เชน เปนบทความท่ีตน                 

มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ                

โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ

   3.  ผูทรงคณุวฒุคิวรรับพจิารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเช่ียวชาญ พจิารณาใหขอเสนอแนะ

ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวฒุคิวรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ชวย

ใหผูเขียนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพไมดแีละถกูปฏิเสธ

การตีพิมพก็ตาม

   4.  ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา 

ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที

   5.  ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ                 

ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความท่ีพิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือส่ิงพิมพอื่นใด

   บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   1.  บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

   2.  บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้หาทางวชิาการโดยปราศจากอคติในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ                  

ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ

   3.  บรรณาธกิารตองตพีมิพบทความทีผ่านกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความแลว ซึง่พจิารณา

จากคณุภาพทางวิชาการและมปีระโยชนทัง้เชงิทฤษฎีและเชงิปฏบิตั ิความทนัสมยั และเนือ้หาสอดคลองกบั

ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน

   4.  บรรณาธิการตองไมเปดขอมลูเกีย่วกบับทความทีส่งมาพจิารณาตีพมิพเผยแพร รวมทัง้ตองควบคมุ

ใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดท้ังดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2562 - ÁÕ¹Ò¤Á 2562ISSN: 2651-107X (Online)
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   5.  บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 

(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมท่ีเชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความทันที หากพบ      

การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพ่ือขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”     

หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น

   6.  บรรณาธิการตรวจสอบบทความท่ีสงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหา                       

ทางจริยธรรมน้ัน ดวยความรอบคอบ แมวาบทความน้ันจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ

บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน

สถานท่ีติดตอ:
      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

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธิการไมจาํเปนตองเหน็พองดวยกบัทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผดิชอบดานเนือ้หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขยีนแตละทาน 

   กรณีมกีารฟองรองเรือ่งการละเมิดลขิสทิธิถ์อืเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนแตเพยีงฝายเดยีว

  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    

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนฉบบันีเ้ปนวารสารฉบับแรกของป พ.ศ. 2562 ซึง่เปนที ่13 

ของวารสาร ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเผยแพรเฉพาะในรูปแบบวารสารออนไลน   

ผูอานสามารถเขาถึงผานเว็บไซตวารสารท่ี URL: http://journal.feu.ac.th/  และเว็บไซตระบบการจัดการ

วารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index  

  บทความในวาสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้ ประกอบดวยบทความดานการศึกษา                             

ทีน่าสนใจ  ซึง่สามารถนาํไปปรับประยุกตพฒันาตอยอดท้ังในการทาํงานและการศกึษาคนควาหลายบทความ 

อาทิ บทความเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ”  และบทความเร่ือง  “การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5” เปนตน นอกจากนี้

ในฉบบัยงัมบีทความทีน่าํเสนอองคความรูเชงิสหวิทยาการดานนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรเพ่ือหาแนวทาง

พฒันาและแกไขปญหาการลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวสิาหกิจชมุชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื 

อําเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบุรี  อีกดวย

  กองบรรณาธกิารหวงัเปนอยางยิง่วาผูอานจะไดรบัสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบบันีแ้ละ

ใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา ที่กรุณาประเมิน

คุณภาพบทความกอนการเผยแพร   

  กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อ                       

เผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนซึง่มีกาํหนดออกปละ 4 ฉบบั คอื ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม 

– มนีาคม  ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - มถินุายน  ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม - กนัยายน และฉบบัที ่4 เดอืนตลุาคม 

- ธนัวาคม ในแตละฉบับประกอบดวยบทความจาํนวนไมเกนิ 20 บทความ ตามท่ีกองบรรณาธิการไดประกาศ

ไวในนโยบายการจัดพิมพบนเว็บไซตวารสาร และบนเว็บไซตระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo                      

ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป

  ทานที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สามารถศึกษา

คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบการจัดการ

วารสารออนไลน ThaiJo ที ่URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index รวมทัง้สามารถตดิตาม

อานบทความจากวารสารออนไลนในเว็บไซตของวารสาร รวมท้ังจากระบบการจัดการวารสารออนไลน 

ThaiJo ดวยเชนกัน

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี 2) ปจจัยการส่ือสารทางการตลาด              

แบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบรโิภคผานเตน็ทรถยนตในจงัหวดัเพชรบรุี 

3) การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี และ 4) ปจจัยที่สงผล         

ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี ประชากร คือ ผูซื้อ         

รถยนตมอืสองผานเตน็ทรถยนตในจงัหวดัเพชรบรุ ีจาํนวนตัวอยาง 400 คน ใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายข้ันตอน 

ไดแก แบบช้ันภูมิ แบบโควตา และแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม    
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สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบรูณาการ ภาพรวมอยูในระดบัมาก 3) การตดัสนิใจซือ้ ภาพรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ และ 

4) ปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจงัหวดัเพชรบรุ ีไดแก อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล กระบวนการ การสงเสริมการขาย การตลาด

แบบไวรัล และการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               

คําสําคัญ
 สวนประสมทางการตลาด   การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ   การตดัสินใจซือ้  รถยนตมอืสอง 

เตน็ทรถยนตมอืสอง  จงัหวดัเพชรบุรี

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               

ของมนุษยที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความสะดวกสบาย ไมวาจะเปนการเดินทาง การทํางาน หรือ

การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในสังคมหรือภาคพื้นที่ที่การบริการขนสงมวลชนมีไมเพียงพอ ทําใหผูบริโภค

ตองการมีรถยนตสวนตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รถยนตยังเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจ                

ของประเทศเติบโตอีกดวย เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมนํารองและมีสถานะ

เปนฐานการผลิตที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก (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 อยางตอเน่ือง หลังเผชิญภาวะอุตสาหกรรมรถยนตที่คอนขางผันผวน โดยเฉพาะจากการท่ีรัฐบาล  

มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผาน “โครงการรถคันแรก” ทําใหตลาดรถยนตในประเทศเติบโตเปนอยางมาก    

สงผลใหรถยนตหลังสิ้นสุดโครงการเกิดการดึงอุปสงค หรือความตองการซ้ือรถยนตในระยะเวลา 3-4 ป          

ลวงหนามารวมไวในชวงระยะเวลาโครงการ (Yongpisanphob, 2017, 3) 

 นโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก หรือโครงการรถคันแรก จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน  

ใหประชาชนท่ีมรีายไดนอยและไมเคยมีรถยนตมากอน ใหสามารถเปนเจาของรถยนตคนัแรกไดในราคาท่ีถกู

ลงกวาปกติ โดยมีเงื่อนไขหลักวาผูซื้อท่ีสามารถขอใชสิทธิไดจะตองเปนผูที่มีอายุไมตํ่ากวา 21 ปบริบูรณ         

ที่ซื้อตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Phetcharat, 2015, 855) และไมสามารถ

ซื้อขายเปล่ียนมือไดเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป (Phetcharat, 2015, 856) สงผลใหอุปทานรถยนตเกา         

ในตลาดท่ีมีอายุครบ 5 ปตามเง่ือนไข เกิดอัตราการหมุนเวียนในสต็อกดีขึ้น (Yongpisanphob, 2017, 7) 

ประกอบกับบริษัท มาสเตอร มอเตอร เซอรวิสเซส เปดเผยวารถในโครงการตามนโยบายรัฐบาลประมาณ    

รอยละ 40 ถูกขายเขาสูตลาดหลังจากครบ 5 ปตามเงื่อนไขและอีกประมาณรอยละ 60 ยังคงมีการใชรถ        

ตอไป สถานการณดังกลาวนําไปสูแนวโนมความตองการซื้อรถยนตที่เพิ่มข้ึนในตลาด เนื่องจากผูบริโภค

สามารถเลือกซ้ือรถที่มีสภาพใหมและมีความทันสมัยไดมากขึ้น (Thansettakij, 2016) ภาวะเชนนี้จะมีผลให

ผู ประกอบการ SME รวมไปถึงเต็นทรถมือสองยังคงมีความเส่ียงจากสภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึน                        

(Yongpisanphob, 2017, 7) ไมเวนแตสภาวะการแขงขันของผู ประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง                          

ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดการแขงขันของผูประกอบการรายใหมภายใตระบบการคาเสรีและการพัฒนา              

ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง การกําหนดกลยุทธทางการตลาดจึงมีความสําคัญและจําเปน          

อยางย่ิงเพื่อชวยในการดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว

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 สวนหน่ึงมีปจจัยสนับสนุนมาจากโครงการ                   

รถคนัแรกท่ีไดทยอยหมดอายุลงตัง้แตปลายป พ.ศ. 2559 ทาํใหผูซือ้รถสามารถขายเปล่ียนมอืหรอืซือ้รถยนต

คันใหมได ซึ่งจะชวยกระตุนการบริโภคภาคเอกชนไดอีกทางหนึ่ง ประกอบกับขอมูลสถิติการดําเนินการ          

โอนรถยนตมือสอง ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี พบวา ป พ.ศ. 2560            

ในภาพรวมรถยนตมอืสองมอีตัราการโอนกรรมสิทธิเ์พิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2559 ในอัตรารอยละ 105.72 ดงัแสดง

ในตารางที่ 1 จึงสามารถอนุมานไดวา ตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตข้ึน 

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

                        ที่มา: Phetchaburi Province, Department of Land Transport (2017)                  

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี จึงมี          

ความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตใน

จงัหวัดเพชรบุร ีเพ่ือนาํผลท่ีไดมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธและการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บรูณาการสาํหรบักิจการเต็นทรถยนตมอืสองในจังหวดัเพชรบุร ีใชในการวางแผนการใหบรกิารใหสอดคลอง

กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี และนําไปปรับใชเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม

และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีเกีย่วของกบัการตัดสนิใจซ้ือรถยนตมอืสองของผูบรโิภค

ผานเตน็ทรถยนตมอืสองในจงัหวดัเพชรบุรี
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 2. เพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนต     

มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

 3.  เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเตน็ทรถยนตมอืสองในจังหวดัเพชรบรุี 

 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 ตอมามีการเพ่ิมตัวแปรอีก 3 ตัวแปร 

ไดแก บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดตาม                  

ยุคสมัยใหม 

 แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Wongmontha, 2004, 90) ที่กลาววาการสื่อสาร

การตลาดแบบบรูณาการ เปนการใชเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดรวมกนั เพือ่สรางใหเกดิผลกระทบทางการ

สื่อสารท่ีมีพลัง หรือเปนการประสมประสานหลายเคร่ืองมือสื่อสารเขาดวยกันอยางเหมาะสม เพื่อการจูงใจ

หลายรปูแบบกบักลุมเปาหมายอยางตอเนือ่ง ประกอบดวยเคร่ืองมือดงัตอไปนี ้การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การใชเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส การตลาด 

แบบไวรลั การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัดกจิกรรมพเิศษ และการใชผลติภณัฑเปนส่ือ โดยมปีระสทิธิผล

ของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดังที่ (Kaweeya, 2004) ไดอธิบายไววา สามารถส่ือสารให                        

กลุมเปาหมายรับรูวาสนิคาหรอืบรกิารขององคกรสามารถตอบสนองความตองการได สามารถส่ือสารกับกลุมลูกคา

เปาหมายจนรูสึกถึงสินคาหรือบริการขององคกรมีความเหมาะสมท้ังในดานคุณภาพและราคา และสามารถ

สื่อสารจูงใจใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการขององคกร

 แนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2012, 195) ไดกลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ เปนลําดับ          

ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา              
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การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลังการซ้ือ แสดงใหเห็นวา

กระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเร่ิมตนกอนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลังการซ้ือเกิดขึ้น สอดคลองกับแนวคิด

ของ (Watson, 1994) ทีก่ลาววา การตดัสนิใจซือ้ เปนกระบวนการในการเลอืกท่ีจะกระทาํในส่ิงใดสิง่หนึง่จาก

ทางเลือกตางๆ ที่มีอยู  ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยู เสมอ                      

ในชีวิตประจําวัน โดยท่ีผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาและบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ ซึ่ง         

ถานกัการตลาดสามารถทาํความเขาใจและเขาถึงจติใจของผูบรโิภค การกระจายสนิคาและสรางความยอมรบั

ของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

 จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1

 
     ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสอง           

ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1963)                

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เริ่มจากการสุมตัวอยาง       

แบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ซึ่งแบงตามอําเภอ ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก เมืองเพชรบุรี เขายอย 

หนองหญาปลอง ชะอํา ทายาง บานลาด บานแหลม และแกงกระจาน จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบโควตา 

(Quota Sampling) โดยแบงจํานวนตัวอยางใหเทาๆ กันทุกอําเภอ และสุดทายใชการสุมตัวอยางแบบงาย

(Simple Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยผูที่ตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองมีโอกาสถูกเลือก             

เทาๆ กัน ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 400 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ
       ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปจจยัสวนบคุคล ซึง่เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ  (Check List)
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    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง             

ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด และปจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 

    ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสอง    

ของผูบรโิภคผานเตน็ทรถยนตในจงัหวดัเพชรบุร ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความเท่ียงตรง          

ตามเน้ือหา (IOC) อยูที่ 1.00 หลังจากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง       

จํานวน 30 คน และนําไปวิเคราะห ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.953 เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.890 ปจจัยการส่ือสารทางการตลาด                       

แบบบูรณาการไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 และปจจัยการตัดสินใจซ้ือไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.766 

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      4.1 วเิคราะหขอมลูเก่ียวกบัปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี และรอยละ

    4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง             

ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    4.3 วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค                      

ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      4.4 วเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเตน็ทรถยนตมอืสอง

ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย
 1. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง              

ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ       

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น      

มาเปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานบุคคล ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ                       

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ

 2. การวเิคราะหปจจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตดัสนิใจซ้ือรถยนต

มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 3 
คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของ

กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 2 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับการตัดสนิใจ

ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
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     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เก่ียวของกับ       

การตัดสินใจซ้ือฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ                  

มีคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 

ดานการขายโดยพนักงานขาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดแบบไวรัล ดานการประชาสัมพันธ    

ดานการตลาดทางตรง ดานการโฆษณา และดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามลําดับ

 3. การวิเคราะหการตัดสนิใจซ้ือรถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมอืสองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 4 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผู บริโภค                              

ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี 

 

1. 4.21 0.53 3
2. 3.96 0.54 5
3. 4.36 0.51 1
4. 4.34 0.52 2
5. 4.19 0.55 4

4.21 0.37

Mean S.D.

    จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือฯ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา             

รายดาน พบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ    

ดานการตดัสนิใจซ้ือ ดานการรับรูปญหา ดานการประเมนิผลหลงัการซือ้ และดานการคนหาขอมลู ตามลาํดบั

 4. การวิเคราะหปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจซ้ือรถยนตมอืสองของผูบรโิภคผานเต็นทรถยนตมอืสอง

ในจังหวัดเพชรบุรี 
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Unstandardized Coefficients B
0.207*
0.16*
0.104*
0.109*
0.085*
0.077*

 ( ) 0.08*
 41  ( ) 0.087*

0.061*
 15,001-30,000  ( ) 0.064*

 ( ) 0.059*
0.736

R Square 0.622
Adjusted R Square 0.611
Std. Error of the Estimate 0.23341
F 58.091*
*   0.05

    จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือฯ ดวยวิธี Stepwise เนื่องจาก          

เปนวิธีที่มีความเหมาะสมในการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฯ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา

มากทีส่ดุ พบวา ดานการใชผลติภัณฑเปนสือ่ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการขาย ดานราคา ดานบคุคล 

ดานการตลาดแบบไวรัล อาชีพอิสระ อายุ 41 ปขึ้นไป ดานชองทางการจัดจําหนาย รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือฯ 
     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก

สอดคลองกับงานวิจัยของ (Khansen, 2015, 35) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ         

ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสนิใจซ้ือฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอคนพบดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ผูบรโิภคใหความสําคัญ

ตารางที่ 5 
ผลการวเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบรโิภคผานเตน็ทรถยนตมอืสองในจงัหวดัเพชรบรุดีวยวธิี 

Stepwise
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กบักจิกรรมทางการตลาดท่ีกจิการเลือกใชในการนําเสนอสินคาและบริการ เพือ่ตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจ หรือเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ จากผลการศึกษา

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) ที่ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรหรือเครื่องมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได บรษิทัมกัจะนาํมาใชรวมกนัเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการ

ของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย 

 2. ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือฯ 
    ปจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตัดสนิใจซือ้ฯ พบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 6) ที่ไดศึกษาวิจัย

เรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน

สากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก ชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการมีการเลือกใชการตลาดที่ผสมผสานสื่อ                   

ในหลากหลายรูปแบบ ทีส่ือ่สารไปยงักลุมเปาหมาย ซึง่เปนการส่ือสารทีส่ามารถวดัผลได ทาํใหเกดิการสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นอีกดวย สอดคลองกับแนวคิด

ของ Wongmontha (2004) ที่กลาวถึงการตลาดแบบบูรณาการวา เปนกลยุทธวิธีการส่ือสารแนวใหม                  

ที่ในภาคธุรกิจนิยมนํามาใช เพ่ือสรางภาพพจนเชิงบวกของสินคา บริการและองคกร ใหเกิดข้ึนในใจ                  

ของผูบรโิภค และยงัเปนเครือ่งมอืสาํคัญทีช่วยสนบัสนนุการตลาดและสงผลถึงความสําเร็จของธุรกจิอกีดวย 

 3. การตัดสินใจซื้อฯ 
       การตดัสนิใจซือ้ฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ สอดคลองกบังานวิจยัของ Sitthi, Rojanasang 

& Pongthanapanich (2012, 6) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดท่ีมผีลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อฯ 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สาเหตุเน่ืองมาจากผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกทางเลือก         

ใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูผานการสํารวจเง่ือนไข กอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใด                

ตัวเลือกหน่ึงเพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Kotler (2012)                      

ที่กลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค ผานกระบวนการ                  

5 ขั้นตอน ไดแกการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผล

หลังการซ้ือ แสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเร่ิมตนกอนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลังการซ้ือ     

เกิดขึ้น 

 4. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ 
     ปจจัยทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้ฯ พบวา ประกอบดวย ปจจยัสวนบคุคล ไดแก อาย ุสถานภาพอาชีพ 

และรายไดของผูบรโิภค สอดคลองกับงานวิจยัของ Yuneyong (2014, 66) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองปจจยัการตลาด

รถมอืสองในเขตกรงุเทพฯ พบวา อาย ุอาชพี และรายได มผีลตอพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ฯ อยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Santimit, 2015, 103) ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการสําหรับผูประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขตกรุงเทพฯ พบวา           

ดานสถานภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการสังเกต

ของผูวิจัย พบวา คุณลักษณะดานปจจัยสวนบุคคล ถือเปนความหลากหลายและความแตกตางของบุคคล 

สามารถบงชีใ้หเหน็ถึงลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกหรอืการตดัสนิใจทีแ่ตกตางกนั ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ

ของ Sareerat (1995b, 41) ที่กลาววา ตัวแปรลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยบงช้ี

ตลาดเปาหมายไดงาย ชัดเจน และสะดวกตอการตัดกลุมผูบริโภค

    ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล และ    

ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ Khansen (2015, 26) ไดศึกษาเรื่อง

ปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ          

พบวา ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือฯ โดยผูบริโภคสวนใหญ             

ใหความสําคัญกบัราคารถท่ีมคีวามสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกิจ มคีวามเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแขง 

และสถานท่ีตัง้ทีม่คีวามสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกบัแนวคิดของ Kotler (2012) ทีก่ลาววา ราคามีสวน

ในการทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางกันและมีผลตอการรับรูถึงคุณคา โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวางมูลคาผลิตภัณฑกับราคา และคุณภาพของการบริการของผลิตภัณฑ และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Sareerat (2003) ที่กลาววา การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก เนื่องจากทําเลที่ตั้ง                       

จะเปนตวักาํหนดกลุมลกูคาทีจ่ะเขามาใชบรกิาร ดงันัน้สถานทีใ่หบริการจงึควรครอบคลมุพืน้ทีใ่นการใหบริการ

กลุมเปาหมายใหไดมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของ Yachompoo (2016, 66) ไดศกึษาเรือ่ง

ปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจซ้ือรถยนตขนาดไมเกนิ 1,500 ซซี ีพบวา ดานพนักงานและดานกระบวนการบริการ

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือฯ กลาวคือ ผู บริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานท่ีมีความรู                      

ความเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษา และใหความสําคัญในเรื่องความตรงตอเวลาในการนัดหมายรับรถยนต

และความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock (2002) ที่กลาววา บุคคล            

ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางแตกตางเหนือ    

คูแขงขัน  นอกจากน้ีพนักงานท่ีมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการทํางานจะสามารถสรางความพึงพอใจให

แกลูกคาได และสอดคลองกับแนวคิดของ (Sareerat, 2003) ที่กลาววา กระบวนการใหบริการเปน                         

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถสงมอบบริการ

ทีม่คีณุภาพได เนือ่งจากการใหบริการโดยทัว่ไปมกัประกอบดวยหลายขัน้ตอน ซึง่ในแตละขัน้ตอนตองประสาน

เช่ือมโยงกนัอยางดี หากมีขัน้ตอนใดไมดแีมแตขัน้ตอนเดยีว ยอมทําใหการบรกิารไมเปนทีป่ระทบัใจแกลกูคา

 ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบวา ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาด         

แบบไวรัล และดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ                                  

Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 1) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา 

ดานการสงเสริมการขายและการใชผลติภณัฑเปนสือ่ มผีลตอตดัสนิใจเลือกซ้ือฯ สามารถอธิบายไดวา ผูบรโิภค
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ใหความสาํคญักบัขอเสนอเงินดาวน สวนลดดอกเบ้ีย และรายการของแถม และสามารถทําการทดลองสนิคา

ได เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Wongmontha (1997) ที่ไดกลาวไววา การสงเสริมการขายเปนกิจกรรม

การสือ่สารทางการตลาดทีก่อใหเกดิการตดัสนิใจซือ้ เปนเคร่ืองมอืทีท่าํใหผูบรโิภคเกดิความสนใจในตวัสนิคา

และเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับกลุมลูกคา อีกทั้งยังกลาวอีกวา การใชผลิตภัณฑเปนสื่อยังเปนเสมือน      

สือ่เคลือ่นทีท่ีก่อใหเกดิการส่ือสารตราสนิคาไดเปนอยางด ีและกระตุนใหเกดิการซือ้ในชวงเวลานัน้ไดอกีดวย 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuneyong (2014, 66) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยการตลาดรถมือสอง                       

ในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตลาดไวรัล มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือฯ สามารถอธิบายไดวา บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ และถามีบุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่รูจัก

ตองการซ้ือรถมือสองจะเกิดการแนะนําและบอกตอ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา        

การตลาดแบบปากตอปาก เปนเทคนิคทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ํา 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 ปจจยัสวนบุคคล ผูประกอบการควรใหความสําคัญกบัผูบรโิภค ทีม่อีายุ 41 ปขึน้ไป สถานภาพ

โสด อาชีพอิสระ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีผลตอ           

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี  

        1.2 ปจจยัสวนประสมทางการตลาด ผูประกอบการควรใหความสาํคัญกบักระบวนการการใหบริการ

ที่เปนระบบ รวดเร็ว และมีเง่ือนไขท่ีไมซับซอน ควรมีการกําหนดราคารถยนตมือสองใหมีความเหมาะสม       

กับคุณภาพ และใหความสําคัญกับชองทางในการจัดจําหนาย โดยเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารใหมีการ

อัพเดตไปตามความนิยมของยุคสมัย เพื่อชวยในการเขาถึงผูบริโภค นอกจากนี้ยังควรมีการสรางมาตรฐานที่

ดีใหกับพนักงาน ในเร่ืองความรูทั่วไปของรถยนต และสมรรถนะของรถยนตในแตละรุน เพื่อใหคําแนะนํา         

ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีการใสใจในเร่ืองบุคลิกภาพและการแตงกายของพนักงาน เพื่อสราง                    

ความไววางใจและสงผลใหภาพลักษณของกิจการมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

        1.3 ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับขอเสนอพิเศษ 

และการจัดโปรโมช่ันเพ่ือชวยในการดึงดูดกลุมลกูคาและสามารถเขาถงึผูบรโิภคตามสถานการณทางเศรษฐกิจ 
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และควรมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการ เพื่อใหผู บริโภคเกิดความพึงพอใจและเปน            

กระบอกเสียงท่ีชวยเสริมสรางภาพลักษณทีด่ใีหกบักจิการ  นอกจากน้ีผูประกอบการยังควรมีการนําเสนอจุดเดนและ

คุณสมบัติพิเศษของรถยนตในแตละรุ นแตละยี่หอ เพื่อดึงดูดลูกคากลุ มเปาหมายใหเกิดความสนใจ                 

และเกิดความตองการในการใชรถยนตมือสอง  

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป
         2.1 ควรมกีารเพ่ิมเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหเปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมปจจัย    

ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสองมากย่ิงข้ึน 

    2.2 ควรมีการขยายขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัยใหกวางขึ้น เพื่อเพิ่มกลุมตัวอยางใหครอบคลุม

ระดับภาคหรือระดับประเทศ เพือ่ชวยใหทราบปจจยัทีส่งผลในการตัดสนิใจซ้ือฯ ในแตละพืน้ที ่ซึง่ผลการวิจยั

จะสามารถนําไปตอยอดการศึกษาและเปนประโยชนตอวงการเต็นทรถยนตมือสองมากย่ิงข้ึน 

    2.3 ควรมกีารศกึษาถงึลกัษณะรถยนตหรือรปูแบบรถยนตทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้ฯ เพ่ือนาํไป

วางแผนการดําเนินงานใหรองรับกับความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชา     

ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน จํานวน 98 คน ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  จากนั้นนําผลการศึกษามาพัฒนา

ตามแผนไปสูเปาหมาย ในรายวชิา ใชการวจิยัเชงิกึง่การทดลองโดยเปรียบเทยีบผลการเรียนแบบด้ังเดมิและ 

การเรียนอยางอิสระโดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ในป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ที่ไมเคยเรียน  

ในรายวิชาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการศึกษาพบวา ปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษา คือ  ชั่วโมง

การบรรยายมากเกนิไป รอยละ 92 และขาดการปฏิบตัใินรายวชิาทีท่าํใหเขาใจแนวคดิทีช่ดัเจนขึน้ 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

การเรียนแบบดั้งเดมิซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M= 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

คําสําคัญ
    การเรียนอยางอิสระ    การจัดต้ังการเรียนแบบอิสระ  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
          สังคมแหงขอมูลขาวสารซ่ึงขอมูลมีการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  การเขาถึงขอมูล

ไดอยางอิสระสงผลใหเกิดการเปล่ียนการส่ือสารไปดวยซ่ึงสถาบันการศึกษาไดนํามาใชในการจัดการเรียน          

การสอนสําหรับการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาโดยมีเปาหมายเพ่ือดงึศกัยภาพของผูเรยีนใหพฒันาความรูทกัษะ

ที่ลึกยิ่งขึ้นตามความสนใจของตนเองและขัดเกลาใหรักการเรียนรูทางวิชาการมากยิ่งข้ึน มีความแตกตาง

จากการถายทอดความรูแบบชดุสาํเรจ็รปูจากผูสอนไปยงันกัศกึษาทีฟ่งคาํบรรยายจากผูสอนเปนหลกั นกัศกึษา     

อยูในฐานะผูรับรูขอมูล ขาดความกระตือรือรน ในขณะท่ีการเรียนอยางอิสระโดยนักศึกษาในฐานะเปน                

เจาภาพหลัก  สามารถกําหนดปญหา วเิคราะหปญหาไดอยางถกูตอง  การหาทางเลือกทีเ่ปนไปได ตอการคน

พบผลลพัธทีด่ทีีส่ดุและสามารถพสิจูนความถกูตองไดโดยตนเองซึง่ถอืวาเปนนวตักรรมการศกึษาในยคุปจจบุนั  

หากสามารถจัดต้ังการเรยีนอยางอสิระไดอยางพอเหมาะ  ทัง้นีข้ึน้กบัอาจารยผูสอนในรายวิชาทีจ่ะปรับทศิทาง

เนือ้หาและวิธกีารสอนสําหรับกจิกรรมทางวิชาการของนักศึกษา ทัง้น้ีพบวา มงีานท่ีศกึษาและคนพบเก่ียวกับ

การจัดตัง้การเรยีนอยางอสิระ  กลาวคือ ภารกจิของการสอน คอื การเลอืกเนือ้หาของการสอนเพือ่ใหมัน่ใจวา

มีการจัดการจัดต้ังที่มีเหตุผลของการเรียนอยางอิสระซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววา  กิจกรรมท่ีมากเกินไป ของ

ผูสอนในการถายโอนความรูในคําอธิบายรายละเอียด มักจะนําไปสูการยับยั้งในการรับรูของนักศึกษา แต

หากเปนการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษามีสวนรวมจะมีความกระตือรือรนมากท่ีสุด 

(Kulzhanov & Kulzhanova, 2012) กิจกรรมดังกลาวน้ีกอใหเกิดการลดชั่วโมงการสอนในหองเรียนอยางมี   

นัยยะสําคัญระหวางนักศึกษากับผูสอนโดยชดเชยการเพิ่มชั่วโมงของการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา           

เปนไปในรูปแบบความสามารถของนกัศกึษาในการพัฒนาตนเองและการประยุกตใชความคิดสรางสรรคของ

ความรูที่ไดรับ ดังนั้นภารกิจหลักของผูสอน คือ การสรางเงื่อนไขที่ชวยใหมั่นใจไดวา นักศึกษาสามารถ            

คนพบการเรียนรูและการประมวลผลขอมูลในระยะเวลาที่จํากัด ภายใตแนวคิดหลักในการศึกษาที่มุงเนน           

การพัฒนาความเปนสวนตวัของนักศึกษาเทาทีเ่ปนไปได (Valinina, 2012, 25)  โดยตองคํานงึปญหาท่ีสาํคญัมาก

ปญหาหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ที่เปนอิสระของนักศึกษาภายใตเง่ือนไขของการใหขอมูลการศึกษาและจํานวนช่ัวโมงในการศึกษาท่ีจํากัด  

สําหรับการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันของช้ันปท่ี 4 วิชาเอกสังคมศึกษา จําเปน

ตองมหีวัขอทีเ่ปนรปูธรรมของบทเรยีนเพือ่เพิม่ระดบัความรู และการดาํเนนิในกจิกรรมปฎบิตัติามสถานการณ

ที่เกิดขึ้นซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนอยางอิสระ ในขณะท่ีอาจารยผูสอนในรายวิชาตองพัฒนา
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ขอมูลการเรียนดวยตนเอง พรอมทั้งนําเสนอปริมาณตัวอยางที่สามารถกําหนดการจัดตั้งการเรียนอิสระของ

นกัศึกษาดวยคาํถามของบทเรียนและวิธกีารแนะนําของอาจารยผูสอนของการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา

ในรายวิชา  การจัดการศึกษาดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญไมใชแควิธีการจัดตั้งการเรียนแบบอิสระที่สงเสริม

การพฒันาทกัษะการศกึษาและความสามารถในการสรางสรรคเทานัน้ แตยงัรวมถงึประสทิธภิาพการขดัเกลา

ดวย (Savina & Neprokina, 2011) การเรียนอยางอิสระจึงเปนนวัตกรรมที่ริเริ่มการแขงขันของสถาบัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคพรอมกับการเติบโตความเปนมืออาชีพใน

สังคม ชวยในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูขอมูลทางทางวิชาการรวมถึงยังสรางแรง

จูงใจแกนักศึกษาสําหรับเรียนรูดวยตนเอง

  การศึกษาปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมและวิธีการจัดตั้งการเรียนอยาง

อิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจะทําใหบรรลุเปาหมายในการวางแผนที่ขึ้นอยูกับสถานที่                    

และการจัดสรรเวลาที่แมนยํา  ประกอบกับยังไมพบวาที่ผานมามีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน          

แบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระดังนั้นจึงเปนที่มาของการวิจัยในคร้ังนี้  

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา          

ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดต้ังการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบด้ังเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบัน
          

ทบทวนวรรณกรรม
  ผูวจิยัไดศกึษาการแกปญหาในการพฒันาตนเองของนกัศึกษาดวยการจัดตัง้การเรยีนอยางอสิระและ

การสนบัสนนุการแกปญหาในรายวชิาตามขอจาํกดัของเวลา ผานการตีความแนวคิดการเรียนอยางอิสระท่ีให

คาํนยิามแตกตางกัน  พบวา การเรยีนอยางอสิระเปนประเภทของกจิกรรมทีก่อใหเกิดความสนใจทางปญญา

ดานหนึ่ง  แตอีกดานหน่ึงระบุวาการเรียนอยางอิสระเปนระบบของกิจกรรมหรือทักษะการสอนเพ่ือสนับสนุน

การจัดการ  การแนะนํากิจกรรมท่ีเปนอิสระแกนักศึกษา  งานปฏิบัติของนักศึกษารวมท้ังเปนการทํางานดวย

ตนเองจงึมีความแตกตางจากการถายทอดความรูแบบดัง้เดมิ กลาวคอื มุงเนนไปทีก่ารพฒันาทกัษะการทาํงาน

และความสามารถของตนเอง การคนหาขอมูลและการสรางความรูดวยตนเองตามการวางแผนการทาํงานเพือ่

ใหไดผลลัพธตามเวลาอยางมืออาชีพ นยัยะของการเรียนอยางอิสระคือ การเตรียมและคิดคนโครงการเฉพาะ

ขึ้นอยูกับธรรมชาติของรายวิชา  ผูเรียนที่มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในงานท่ีถูกกําหนดไวในรายวิชา 

(Golovina, 2013) ตามระเบียบวิธีการเรียนอยางอิสระไดนําเสนอและอธิบายวา การเรียนอยางอิสระควร

แยกออกเปนสวนๆ จากเวลาการบรรยายหลัก  การเรียนอยางอิสระอยูภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน ใน

รูปแบบของการปรึกษาหารือตามตารางเวลาการติดตอ  การทดสอบ และการตรวจสอบการทํางานอิสระ
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ในรปูของการบานและพฤตกิรรมทางความคดิทีส่รางสรรค (Khodyreva, 2010) เปาหมายหลกัของการศกึษา

การเรียนอยางอิสระ คือ การเตรียมการอบรม การปรับปรุงบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงโดยมุงเปาไปที่การกอตัว

ของระบบการเรียนอยางอิสระท่ีมปีระสิทธภิาพของความรูทางวิชาชีพพืน้ฐานซ่ึงสามารถทํางานไดอยางอิสระ

และมีอิสระที่จะนําไปใชในการปฏิบัติ

  การใหคําแนะนําโดยผูสอนเก่ียวกับการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในกระบวนการเรียนการสอน          

ในระดับอุดมศึกษาสามารถพิจารณาได 3 ดานคือ 1) การเรียนอยางอิสระ และการฝกอบรมทักษะ 2) การ

เรียนอยางอิสระ คือ การพัฒนาความคิดที่สรางสรรคและทักษะทางวิชาชีพ และ 3) การเรียนอยางอิสระเปน 

กระบวนการสรางความคิดสรางสรรคที่ใชการปฏิบัติงานสวนตัวเพื่อแกปญหาทางทฤษฎีและปฏิบัติดวย

ตนเองพรอมกับขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนเก่ียวกับงานดังกลาว จากการศึกษาคนพบวา วธิกีารอยางหน่ึง          

ในการเพ่ิมประสิทธภิาพของกิจกรรมการศึกษาและความรูความเขาใจ คอื การจัดต้ังทีส่อดคลองกนัของการศึกษา

ทีเ่ปนอิสระแตเนือ่งจากขาดระเบียบวิธแีละการขาดขอมลูอยางท่ัวถงึจากแหลงท่ีมอียู เพือ่สนับสนุนการเรียน

อยางอิสระของนักศึกษานอกหองบรรยาย หากนักศึกษามีปริมาณงานจํานวนมากก็ไมสามารถดําเนินการ             

ใดๆ ได (Kocharyan, 2014) ดงันัน้การทําใหนกัศกึษาสามารถทํางานไดดวยตนเองจากปริมาณงานแตลงาน  

ผูสอนจึงตองเตรียมความพรอมที่จะตองเปนไปตามเกณฑตอไปนี้ 1) ปริมาณของงานแตละงานจะตองมี

ความรูทีเ่พยีงพอทีน่กัศกึษาสามารถตอบคาํถามไดทัง้หมด 2) งานทีไ่ดรบัมอบหมายเปนลายลกัษณอกัษรเกีย่วกบั

เวลาที่ไดรับมอบหมาย และเวลาสําหรับการสงงาน  3) งานท้ังหมดแมมีความยากและหลากหลายจะตองมี

คําตอบเพ่ือตอบคําถามท่ีถูกตอง  อยางเชนการกําหนดดําเนินการวิเคราะหแผนผังในงานของแตละงานจะ

ตองมีขอมูลเพื่อตอบคําถามท่ีจะศึกษาคนควาอิสระในวรรณกรรมทางวิชาการ (Krasnoshlik, 2012) ระบบ

การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาตองมาพรอมกับการใหคําปรึกษาของผูสอนอยางตอเน่ืองเก่ียวกับปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรายวิชา  และตองสามารถใหการสนับสนุนดานการปรึกษาทางวิชาการอยางรวดเร็วโดย

อาศัยเครื่องมือสื่อสารไดตามเวลาบนพ้ืนฐานเวลาที่จํากัดในการสงงานตามตารางเวลา  สถาบันอุดมศึกษา

ใชสื่อการสอนที่เฉพาะเจาะจง  นักศึกษาสามารถนําเสนอผลการศึกษาในรายวิชาในรูปของรายงานการ

วิเคราะห  ความเรียง  บทวิจารณ วรรณกรรมทางวิชาการ การแกปญหาตามสถานการณและอื่นๆ เห็นได

ชัดเจนวาการจัดต้ังโครงการเรียนอยางอิสระยังตองอาศัยทฤษฎีพื้นฐานตามหลักวิชาการซ่ึงเปนกิจกรรม

ในหองเรียนตามปกติ หากตองเพ่ิมเวลาเรียนรู ทักษะและวิธีการแกปญหาเฉพาะงานจะทําใหการบรรยาย

ในหองเรียนลดลง สาระสําคัญของแนวคิดการเรียนอยางอิสระผาน "วิธีการทํางาน" และมี "ระบบการรับรอง" 

ที่แนะนําการทํางานของนักศึกษาวางานผาน หรือควรแกไขปรับปรุงงานเปนตน (Semenova, 2013, 13)  

อยางไรก็ตามระบบการสนับสนุนการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาและกํากับความรู

และทักษะที่นําเสนอในการเรียนรู ข อมูลใหม ๆ ไดตามเวลา จึงกอใหเกิดเปนการวิจัยและการวาง

แนวการออกแบบท่ีเรยีกวารปูแบบ "โครงการ" ของการจัดตัง้การเรียนอยางอิสระของนักศกึษาท่ีสามารถบริการ

ในรายวิชาโดยสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางเนื้อหาในรายวิชาและภาระหนาที่ของนักศึกษาและครูผูสอน 

อนัเปนนยัยะของเกณฑรายวิชาตอไป สาํหรับการจัดตัง้การเรียนอยางอิสระท่ีเหมาะสมของนักศกึษาจะตองมี  
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การเตรยีมความพรอมของนกัศึกษาในระดับทีเ่พียงพอสาํหรบัการเรียนอยางอสิระ  มวีนิยัในตนเองเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานในการกาํหนดจาํนวนงานอสิระนอกหองเรยีนของผูสอนและนกัศกึษา ดาํเนนิการวางแผนปฏทินิใน

การดําเนินการและควบคุมงานอิสระของนักศึกษา มีวรรณกรรมดานการศึกษาและขอมูลเอกสารแบบตางๆ 

รวมทั้งสื่อในรูปอิเล็กทรอนิกส (Gorodetskaya & Rogovaya, 2016, 139)

          

วิธีการวิธีวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงรูปแบบของการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ

           1. ขั้นตอนท่ี 1: การวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คน  ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  ประกอบดวยคําถามปลายปดเกี่ยวกับ

ปญหาอปุสรรคตอการเรยีนของนกัศกึษาในรายวชิาระบบเศรษฐกจิและสถาบนัจากกจิกรรม สภาพแวดลอม 

พฤติกรรมผูเรียนในรายวิชาเพื่อคนหาคําตอบเงื่อนไขที่ทําใหนักศึกษาสนใจ มีความกระตือรือรนที่นําไปสู

ความสําเร็จในการเรียนดวยตนเองในรายวิชา  ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยดวยตนเอง

กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบในประเด็นความครบถวนของขอคําถามและ

ความตรงประเดน็ตามวตัถปุระสงค การตรวจสอบความถกูผดิของการพิมพ  การจัดหนา  เรยีงหนา ตรวจสอบ                      

ความเขาใจเกีย่วกบัคาํชีแ้จงตาง ๆ   วเิคราะหทางกายภาพความชดัเจนของคาํถาม  ภาษาทีใ่ชรดักมุเหมาะสม  

ความยาวของเครือ่งมอืเหมาะสม วธิกีารวิเคราะหขอมลูจากกลุมตัวอยางทีไ่ดจากการสอบถามดวยคารอยละ

  2. ขัน้ตอนที ่2: นาํผลจากการสอบถามความคิดเหน็จากนักศกึษาทีเ่คยเรียนวชิาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คนในขอที่ 1 มาพัฒนาตามแผนไปสูเปาหมายเพ่ือศึกษาการจัดตั้งการเรียนอยาง

อิสระ ในรายวิชาโดยมีการวางแผนการเรียนอยางอิสระ และเปนการสอนแบบด้ังเดิม (แตกตางจากการเรียน

แบบเดมิทีผู่สอนบรรยายในรายวชิาในหองเรยีนเปนหลกั ในจาํนวนชัว่โมงทัง้หมด) ทั้งนี้การวางแผนการเรียน

อยางอิสระประกอบดวย

      2.1 ใชฐานขอมลูดานเวลาจากพฤติกรรมความสนใจของนักศกึษา หลังจากน้ันกระจายเวลาซ่ึง

วดัในรูปของช่ัวโมงท่ีเหลือจากหองบรรยายท่ีสญูเสียไปโดยกําหนดเน้ือหารายวิชา ชนดิกจิกรรม วนัเวลา และ

วันสงงานโดยเปนงานอิสระของนักศึกษา ดําเนินการภายใตการแนะนําของผูบรรยายในเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ        

แกปญหาเรื่องการขาดแคลนเวลา

                 2.2 การออกแบบกิจกรรมท่ีสรางสรรคทีส่ามารถวัดแผนทํางาน ซึง่เปนกจิกรรมของการเรียน

นอกหองเรยีนเพือ่จดัสงและวัดผลตามเวลาต้ังแตการวาดแผนผัง แบบทดสอบการฝกปฏบิตัใินรปูปรนยั อตันยั 

การอางอิงคํานิยามวิเคราะหสถานการณและกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนและขั้นตอนนี้ใช

ฐานขอมลูจากพฤติกรรมความสนใจของนักศกึษาและความคิดเห็นเก่ียวกับกจิกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียน 

สถิติที่ใชในการวิจัยเปนสถิติพรรณนาคารอยละในการวิเคราะห
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  3. ขัน้ตอนที ่3: การวจิยัเชงิกึง่การทดลองโดยนําผลการศึกษาเปรยีบเทยีบการเรียนแบบดัง้เดมิและ
การเรียนอยางอิสระตามแผนไปสูเปาหมายในรายวิชา โดยไดนําแผนฯ จากขอ 2 บทที่ 3 แบบแผนเศรษฐกิจ

ของประเทศพัฒนา มาทดลองใชกับนักศึกษา  โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ซึ่งที่ไมเคยเรียน

ในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันตามกลุมเปาหมาย  ใชเวลาในการทดลองการเรียนเปนระยะเวลา           

2 สปัดาห ตามตารางของแผนไปสูเปาหมาย  แบบทดสอบท่ีใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา

ทัง้ 2 กลุม โดยมวีธิกีารสรางแบบทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ ดงันี ้ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ ผูสอนตอง

วางแผนการตรวจสอบในการนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี การกําหนด

คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญ  ผูสอนตองกําหนดคุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญใหตรงกับลักษณะของเนื้อหา      

ทีต่องการจะใหตรวจสอบเน้ือหา ผูเชีย่วชาญจะเปนผูทีท่ราบวาขอคาํถามท่ีผูสอนเขียนข้ึนตรงกับจดุมุงหมาย

เชิงพฤติกรรมหรือไม   การรวบรวมเคร่ืองมือที่ไดสงไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบ  นําเคร่ืองมือไปทดลองใช       

กบักลุมทดลอง  บนัทกึขอบกพรองของการใชเคร่ืองมือ  วเิคราะหหาคณุภาพของเคร่ืองมือและคาทีค่าํนวณได 

โดยถาไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.50 – 1.00 คะแนน สรุปไดวาขอสอบออกไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด ถา

ไดคะแนนเฉล่ียตํา่กวานีข้อสอบนัน้ตองปรบัปรงุแกไข หลังจากน้ันวดัผลการศกึษาจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  

วิเคราะหขอมูลโดยใชหาคารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
  1. ปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา             
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 1 
ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบัน 
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      n = 98

      *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาปญหา อุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ

และสถาบันมาจากช่ัวโมงเรียนมากเกินไป ไมนาสนใจ คิดเปนรอยละ 92 กลาวคือ เปนวิชาบรรยายประมาณ 

40 ชั่วโมงและนักศึกษานําเสนอผลงานของตนเอง 5 ชั่วโมงรวมท้ังส้ิน 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาขาด           

การปฏบิตัใินรายวิชาทีท่าํใหเขาใจแนวคิดทีช่ดัเจนขึน้ คดิเปนรอยละ 89 จดเลคเชอรไมทนั และพาวเวอรพอยต 

(PPT)  ไมใหลวงหนาหรือแขวนในเพจเปนปญหา เนือ่งจากนกัศกึษาตองจดในหองเรียนโดยไมไดทาํการศกึษา

มาลวงหนา ทําใหไมมีโอกาสในการต้ังคําถามแกผูบรรยาย คิดเปนรอยละ 71 และการเรียนไมเปนไป              

ตามแผนและชดเชยบอย (เทศกาล ไฟดับ นํ้าทวม) สงผลกระทบโดยตรง  ตองเปล่ียนตารางเวลาเรียนดวย 

คิดเปนรอยละ 64 นักศึกษามีภาระการเรียนนอกเวลาเพ่ิมเติม  หากตองการเรียนใหประสบความสําเร็จ            

ในรายวิชา นกัศกึษาใหความเห็นวาควรขยายความรูทีไ่ดจากการบรรยายในหองเรียนใหลกึและแนนมากย่ิงข้ึน 

ตารางที่ 1 
ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบัน (ตอ)
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 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเหน็ไดวานกัศกึษาสวนใหญมสีมาธใินรายวิชาของการรับขอมลูจากผูบรรยาย

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที คิดเปนรอยละ 54  หากนักศึกษาไมมีสมาธิ เวลาที่เหลืออยูนักศึกษามีพฤติกรรม

ฟงคําบรรยายไปใหจบคาบ คิดเปนรอยละ 52 แสดงใหเห็นวาการใชเวลาการเรียนของนักศึกษาไมมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการเรียนในรายวิชานี้ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

และคนควาดวยตนเอง 60 ชั่วโมงตามชนิดกิจกรรม     

ตารางที่ 3
ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
  

  
  

 
         
                   
            
 

 
 91 

 88 
 79 

 78 
 76 

   68 

ตารางที่ 2
สมาธิการเรียนในรายวิชาและพฤติกรรมดําเนินการ

 n =  98

 *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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  จากตารางท่ี 3 แสดงกจิกรรมท่ีนกัศกึษาตองการในรายวิชาคือ การแนะนําขอมลูและคูมอืการเรียนอยางอิสระ

ซึ่งพัฒนาโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา คิดเปนรอยละ 91 การฝกปฏิบัติแบบปรนัยและอัตนัยคิดเปนรอยละ 

88  การจับคูและการอธิบายคําศัพท คิดเปนรอยละ 79 การวาดแผนผัง คิดเปนรอยละ 78  ตามลําดับ

 2.วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 4
วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
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 จากตารางที่ 4 ขอมูลบางสวนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน  วิธีการเรียนอยางอิสระมี 3 

สวนกลาวคอื   1) เรยีนในหองเรยีนโดยการบรรยาย ครูผูสอนแบบเดมิ 22.5 ชัว่โมง 2) เวลาทีเ่หลอืในหองเรียน

ทดแทนโดยกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองในหองเรียน 22.5 ชั่วโมง  3) การเรียนอยางอิสระนอกหองเรียน 40 

ชัว่โมง รวมทัง้หมด 85 ชัว่โมง ซึง่มคีวามแตกตางจากการเรียนแบบด้ังเดิมคอื เรียนในหองเรียนดวยการบรรยาย

ครูผูสอน 45 ชั่วโมงและเรียนดวยตนเอง   60 ชั่วโมง  รวมทั้งหมด 105 ชั่วโมง สวนการจัดตั้งกิจกรรมเรียน

ดวยตนเอง  เชน  การฝกปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูที่ลึกและขยายความรูมากยิ่งข้ึนของทฤษฎี การนําไปใชและ

ลดการใชเวลาที่ไมมีประสิทธิภาพ  ตั้งแตการวาดแผนผังของระบบเศรษฐกิจ  แบบทดสอบการฝกปฏิบัติใน

รปูปรนยั อตันยั  การอางอิงคาํนยิาม วเิคราะหสถานการณภายใตการแนะนําของผูบรรยายตามเวลาโดยระบุ

วันเวลา กิจกรรม การตรวจสอบที่มาของขอมูลที่ใชในการศึกษาแตละบทเรียน

 3. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบด้ังเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบัน

ตารางที่ 5
เปรียบเทียบผลการเรียนแบบด้ังเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

 

 1:   2:  

 
  

(M)  (S.D.)  
 

(M)  (S.D.)
1 26 2.60 0.70 1 22 2.20 0.79 
2 34 3.40 0.52 2 18 1.80 0.79 
3 23 2.30 0.48 3 21 2.10 0.32 
4 29 2.90 0.88 4 12 1.20 0.42 
5 35 3.50 0.85 5 15 1.50 0.53 
6 27 2.70 0.82 6 18 1.80 0.63 
7 21 2.10 0.32 7 24 2.40 0.52 
8 26 2.60 0.70 8 22 2.20 0.63 
9 31 3.10 0.57 9 29 2.90 0.57 
10 30 3.00 0.47 10 14 1.40 0.52 
11 27 2.70 0.67 11 20 2.00 0.47 
12 29 2.90 0.99 12 27 2.70 0.95 
13 34 3.40 0.52 13 11 1.10 0.32 
14 21 2.10 0.32 14 23 2.30 0.48 
15 24 2.40 0.52 15 19 1.90 0.32 

    
 417  295 

 2.78  1.97 
 0.45 0.52 

C.V. (%) 16.21 C.V. (%) 26.40 
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 จากตารางท่ี 5 กลุมตัวอยางไดทดลองใชในบทท่ี 3 แบบแผนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา มีระยะ

เวลา15 วัน เปรียบผลการเรียนดวยตนเองตามแผนไปสูเปาหมายบางสวนของวิชาและการเรียนแบบเดิม 

บรรยายโดยผูสอนเปนหลัก ในกลุมตัวอยาง 30 คน โดยมีโจทยใหนักศึกษาแกปญหา การทําแบบฝกหัด      

แบงนักศึกษาออกเปนสองกลุมเขารวมการเรียนรู  กลุมที่ 1 ใชการเรียนอยางอิสระผานทรัพยากรการเรียน   

ในรปูอิเลคทรอนกิส  กลุมที ่2 เรยีนแบบดัง้เดมิ คอื ผูสอนบรรยายในรายวชิา จาํนวน 9 ชัว่โมงพรอมกับคาํถาม

และแบบฝกหัด  ทั้งหมดของงานนักศึกษาจะทํางานเปนเวลา 15 วัน หลังจากนั้นรายงานความสําเร็จของ

ตนเอง (การทําแบบฝกหดัปรนยั อตันยั  การนาํเสนอเนือ้หา  ความเรียงวชิาการ และการวเิคราะหสถานการณ)  

งานท่ีนักศึกษาทําแบบฝกหัดแบบปรนัย ใหเลือกขอหน่ึงในหาตัวเลือก (ก ข ค ง จ) หลังจากน้ันนักศึกษา   

เลือกคาํตอบทีเ่หมาะสมแลว  จะมกีารตรวจสอบและขอความจะแสดงออกมาวาถกูหรือไม นกัศกึษาสามารถ      

แกปญหาไดหรอืไม และคําตอบถูกตองหรือไม การเปรียบเทียบผลการทดสอบพบวา กลุมท่ี 1 มคีะแนนเฉล่ีย

มากกวากลุมที ่2 โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดบัปานกลาง กลุมที ่2 มคีะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 1.97(M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

อภิปรายผลวิจัย
 1. ปญหา อุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา          
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน  
     ผลการศึกษาคนพบวา ชั่วโมงการบรรยายมากเกินไปทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียนและ         

ฟงคําบรรยาย เวลาท่ีใชไปทําใหเกิดการสูญเสียไปโดยไมมีหลักประกันใดๆ ที่สามารถชดเชยได  อีกทั้ง    

เปนการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผู เรียนอยางเดียวอาจทําใหนักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน                 

ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่   ทั้งนี้นักศึกษาไดระบุความตองการของตนเองกับเวลา

ทีส่ญูเสยีไปทดแทนโดยลดช่ัวโมงการเรียนเปนการเรียนอสิระดวยตนเอง  การแนะนําขอมลูและคูมอืการเรียน

อยางอิสระ ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว ซึ่งชวยใหสามารถแกปญหาดังกลาวไดและ

นักศึกษามีความเขาใจแนวคิดการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากย่ิงข้ึนและกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจท่ีจะเรียนรู

ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Kulzhanov & Kulzhanova (2012) พบวา ลดจํานวน

ของการทํางานในหองเรียนโดยตรงเพ่ิมความสําคัญและสถานะของการทํางานท่ีเปนอิสระของนักศึกษา       

ชวยในการขยายและรวบรวมเน้ือหาดานการศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถไดมาซึ่งความรูใหมในรายวิชา 

กระตุ นการมีสวนรวมในการทํางานตามตารางเวลาท่ีกําหนด พัฒนาความคิดสรางสรรคและทักษะ                     

ในทางปฏิบัติ

 2.  ศึกษาวิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
    ผลการศึกษาพบวา การเตรียมแผนไปสูความสําเร็จ แกนักศึกษาประกอบดวยการทดสอบ                    

การดําเนินการ  การอานวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่กําหนดในหัวขอที่ศึกษาจากการแนะนําของผูสอนและ         

การอางอิงเนื้อหาหรือคําศัพทที่ใชทางวิชาการ  การศึกษารายงานวรรณกรรมของหัวขอ คือ เขียนบทวิจารณ
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วรรณกรรมสั้น ๆ ใน 1-2  หนาในหัวขอที่แนะนําใชขอมูลเพ่ิมเติมจากส่ือและขอมูลขาวสารของอินเทอรเน็ต   

การเขยีนอภธิานศัพท  คอื คาํอธบิายสัน้ ๆ  ของคาํศพัทและแนวคิดในหัวขอทีก่าํหนด มสีวนชวยในการพัฒนา

ศกัยภาพในการสรางสรรคของนกัศึกษา  งานปฏิบตั ิ การนาํเสนองานของนักศกึษาจากการเลอืกหวัขอเฉพาะ

เพื่อนําเสนอและแสดงออกถึงวิสัยทัศนความเขาใจเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาในการนําเสนอ 

เวลาการนาํเสนอ 6-7 นาท ีพรอมการประเมนิตามระดบัของการคลีค่ลายหวัขอ  การศึกษาสถานการณเฉพาะ

ที่ตองการคําตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับคําถามหรือเขียนวิสัยทัศนของตนเองเกี่ยวกับปญหา โครงการกลุมมี

นกัศกึษาไมเกนิ 4-5 คน แตละกลุมจะพัฒนาโครงการการเขียนความเรียง และอ่ืนๆ ชวยใหนกัศกึษาสามารถ

ดาํเนนิการทาํงานตามระยะเวลาทีก่าํหนด  ในขณะทีผู่สอนตองมกีารเตรียมความพรอมของเอกสารการศึกษา

คนควา แหลงทีม่าของวรรณกรรมทีใ่ชประจาํบทเรยีนทีส่ามารถประกนัใหแกนกัศกึษาทาํงานและตอบทกุคาํถาม

หรอืโจทยทีไ่ดรบัมอบหมายเปนลายลักษณอกัษรภายในเวลาท่ีกาํหนด ความหลากหลายของปญหาแตละงาน

จะตองมีคําตอบที่ถูกตอง และวันทํางาน  ทํางานอะไร การตรวจผลลัพธ  การใหงานอิสระตนภาคการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการควบคุมในปจจบุนัและตารางเวลาการทํางาน  สาํหรับการปรึกษาหารือจากการศึกษา

พบวา  การจดัตัง้การเรยีนอยางอสิระผานแผนไปสูความสําเร็จกอใหเกดิประสทิธิภาพ  ลดเวลาจากเดิม 105 ชัว่โมง 

เหลอื 85 ชัว่โมง ในรายวชิาขึน้กบัการใหหลกัประกนัสนบัสนนุดานการศกึษา ระเบยีบวธิแีละงานเฉพาะสาํหรบั

การเรยีนอยางอสิระ การใหงานอิสระ ตนภาคการศึกษา  การพัฒนารปูแบบการควบคมุในปจจบุนัและตาราง

เวลาการทํางานสําหรับการปรึกษาหารือสอดคลอง ผลการศึกษาของ Kulzhanov &  Kulzhanova (2012)     

ที่ระบุวา การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาจะบรรลุกลยุทธตามเปาหมายไดจะตองมีขอมูลและวรรณกรรม  

ในการคนควาสําหรับการวิเคราะหเพื่อตอบคําถาม   ไดดวยตนเอง จึงจะสามารถประกันการเรียนอยางอิสระ

 3.  เปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบดัง้เดมิและการเรยีนอยางอสิระในรายวชิาระบบเศรษฐกจิ
และสถาบัน
        ผลการศกึษา พบวา นกัศกึษาทีเ่รียนอยางอสิระมคีะแนนเฉลีย่สูงกวานกัศึกษาทีเ่รียนแบบด้ังเดมิ

โดยนักศึกษาท่ีเรียนอยางอิสระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดับปานกลาง 

นักศึกษาที่เรียนแบบด้ังเดิมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย  ทั้งนี้อาจ    

เนื่องมาจากมีการจัดตั้งการเรียนดวยตนเองท่ีดีกวา ผานแผนการไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิดความสะดวก      

ในการเขาถงึขอมูลดานการแนะนาํในคูมอืปฏิบตัแิละการทดสอบ การคนควาเอกสารทีผู่บรรยายแนะนาํ และ

ลดการเสียเวลา  สามารถปรึกษาอาจารยผูสอนไดทันที ซึ่งสงผลใหนักศึกษาสามารถใชเวลาในการศึกษาได

ตามเวลาท่ีกําหนดไวและสามารถสงงานไดตามเวลาท่ีผูสอนแนะนํา  สอดคลองกับผลการศึกษาของ      

Bashkova & Merzlyakova (2009) ที่คนพบวา กลุมที่มีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระมีผลการเรียนที่สูงกวา

การเรยีนแบบดัง้เดิม  เมือ่นกัศกึษาไดโจทยจากผูสอน ทาํงานดวยตนเองจากการนาํความรูทีไ่ดเตรียมไวตาม

รูปแบบท่ีอธิบาย ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในกรณีที่ไมเขาใจโจทยหรือประเด็นที่ถกเถียงกัน 

กรณีแบบนี้สามารถทําใหนักศึกษาออกมาจากสถานการณวิกฤติและสามารถทํางานไดตามเวลา                                

ดวยเครื่องมือในการจัดการผานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถจัดตั้งระเบียบ        
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การทาํงานท่ีถกูตองของการเรียนอยางอสิระ และกระตุนใหนกัศกึษาทาํงานไดอยางอสิระ สอดคลองกบังานของ 

Sanko (2014) ที่ระบุวา รูปแบบการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตาม

แผนที่ระบุไวในรายวิชา 

สรุป       
 การลดชั่วโมงการเรียนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจากการเรียนแบบด้ังเดิมมาเปน             

การเรียนอยางอิสระผานการแนะนําขอมูลและคูมือการเรียน  ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว 

ชวยใหนักศึกษามีความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น   กระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ       

ทีจ่ะเรยีนรูดวยตนเองมากและชวยใหนกัศึกษาสามารถขอคาํแนะนาํจากผูสอน  ออกมาจากสถานการณวกิฤตแิละ     

แกปญหาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเลคโทรนิกสมาใช  ทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงขอมูล  

ลดการสูญเสียเวลาและสามารถสงงานไดตามเวลา  ทําใหนักศึกษาที่เรียนอยางอิสระมีคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยสูงกวานักศึกษาที่เรียนแบบด้ังเดิม

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
    ระดับและความซับซอนของการมอบหมายงานอิสระแกนักศึกษาขึ้นอยูกับรายวิชาซึ่งตองมี                

การกําหนดทิศทางเปาหมายของการศึกษาดวยตนเอง  ดังนั้นการเตรียมแผนไปสูความสําเร็จในการจัดตั้ง             

การเรียนอยางอิสระควรประกอบดวย  1) วิธีการเรียนดวยตนเอง 2) วิธีการทํางานดวยตนเอง และ 3) วิธีการ

วางแผนและการกระจายเวลา หากปราศจากหลักเกณฑดังกลาวจะไมสามารถทําใหการเรียนอยางอิสระ     

เกิดขึ้นได 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
       ควรศกึษาวจิยัการกอตัวของแรงจงูใจในการเรยีนอยางอสิระของนกัศกึษา การระบนุยัยะของลกัษณะ

สําคัญของแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระของรายวิชาที่ผู สอนรับผิดชอบเพื่อนํามาออกแบบโครงการ            

การจัดตัง้การเรียนอยางอิสระ พฒันาระบบการสรางแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระในกิจกรรมดานการศึกษา

และความรูความเขาใจอันจะทําใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพความคิดที่สรางสรรค  มีความพรอมเขาสู          

ตลาดแรงงานปจจุบัน
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บทคัดยอ  
  การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ  ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอเชิงนโยบาย

ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว กลุมตัวอยาง ไดแก ผูแทนหนวยงาน        

ระดบันโยบาย จาํนวน 2 คน  ผูแทนคณะทํางานระดับพ้ืนที ่จาํนวน 24 คน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และผูนําชุมชน จํานวน 8 คน งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก  

แบบสมัภาษณแบบมโีครงสรางและแบบสนทนากลุม โดยการวิเคราะหเชงิเนือ้หา และนาํเสนอขอมลูรปูแบบ

การบรรยายเชิงพรรณนา

  ผลการวิจัย พบวา ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว             

มีความกาวหนาตามลําดับ โดยมีคณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 

ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ การประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติ ปญหาท่ีพบ ไดแก ความลาชาในการ

ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่ไมชัดเจน ปญหาเขตพื้นที่ชายแดน ปญหาสิ่งแวดลอม และอุปสรรค                     

ในการพัฒนา ไดแก การจัดการระบบอุตสาหกรรมท่ีปจจบุนัอยูในระยะเร่ิมตนทาํใหมผีลตอความเช่ือม่ันของ             

นักลงทุนและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร 

จัดการอยางเปนระบบท่ีไดมาตรฐาน  มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม 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

ปรากฏการณทีท่กุประเทศในภมูภิาคของโลกตองพึง่พาอาศยักนั จากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ือ่สาร

ไดรวดเร็วครอบคลุมเปนเครือขายแบบไรพรมแดน ทั้งมิติดานสังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี          

สภาพแวดลอม การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวแปรหลักที่สําคัญประการหนึ่งในการเปนปจจัย           

การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ การคาระหวางประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค การลงทุน 

อุตสาหกรรมการผลิต การขนสงสินคาหรือบริการ การจางแรงงาน ฯลฯ  ลวนแลวแตเปนผลมาจาก                      

การพัฒนาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจท่ีไดรับผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนจนทําใหเกิดการปฏิรูปเปน           
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึน้ เน่ืองมาจากการลมสลายของยุคสงครามเยน็ทีผ่านมา จงึเกดิการขยายตวัเพิม่

การคาการลงทุนไปยังตางประเทศมากข้ึน ทัง้นีเ้พือ่ความอยูรอดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   

หลายประเทศจึงไดดําเนินการปรับปรุงปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเปดกวางเสรี สามารถรองรับการแขงขัน        

ทางเศรษฐกจิและปรบัปรงุปฏริปูระบบเศรษฐกจิใหเปดกวางเสรแีละนาํกลไกทางตลาดเสรมีาปรบัประยกุตใช

ใหเหมาะสม เพื่อสรางโอกาสทางการคาใหสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

หน่ึงในเคร่ืองมือที่เปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไดรับความนิยมและยอมรับกันอยางแพรหลายใน        

ตางประเทศ นั่นก็คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพ้ืนที่แหงหนึ่งแหงใดที่ไดรับการกําหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต

กฎหมายและการบรหิารกจิการในลกัษณะเฉพาะ แนวความคดิเก่ียวกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษน้ีมวีตัถปุระสงคหลกั

ในการกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตางๆ  เพ่ือมิใหการพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ โดยใชกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเปนตัวนําในการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่เฉพาะ               

ที่ไดรับการจัดต้ังเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะ          

และพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยตรงแลว 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 จัดตั้งข้ึนที่นครนิวยอรก 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               

ทวีปเอเชยี สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศแรกท่ีพฒันาและประยกุตใชแนวคดิเขตเศรษฐกิจพเิศษต้ังแต

ป พ.ศ. 2522   

  สําหรับประเทศไทย มีแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมายาวนานมากกวา          

10 ป รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน                      

และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ถึงแมวาพัฒนาการในชวงท่ีผานมายังไมเกิดผลที่ชัดเจนนัก 

เนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเด็นดานความตอเน่ือง                 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง จนกระทั่งหลังจากมีผลการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่                       

15 กรกฎาคม  พ .ศ .  2557  ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ  (กนพ . )                                                                         

(Office of the National Economics and Social Development Board, 2014) จึงไดจัดลําดับความสําคัญ

และจัดระดับพ้ืนที่ชายแดนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนของประเทศ    

  จังหวัดสระแกว เปนจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 

ในระยะแรกเพื่อรองรับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากมีชายแดนติดกับ                         
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จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา อีกทั้งยังตั้งอยูในระเบียงเศรษฐกิจตอนใตที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-

เวยีดนาม (กรงุเทพฯ-สระแกว-พนมเปญ-โฮจมินิหซติี-้วงัเตา) เปนฐานการผลิตอตุสาหกรรมแปรรปูสนิคาเกษตร                 

มีจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ถือเปนประตูการคาที่ใหญที่สุดของไทยกับ

กัมพูชา โดยมีมูลคาการคาชายแดนถึง 94,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64 (Chantaburi, 2016) ของมูลคา

การคาชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด อีกทั้งยังต้ังอยูใกลทาเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ สามารถขนสงสินคา

ไปยังทาเรือหรือขนสงสินคาเขาไปยังกรุงพนมเปญและเวียดนามตอนใตไดอยางสะดวก 

  การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวในปจจุบันมีคณะกรรมการ                   

เพือ่ขบัเคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวในการบริหารจัดการ โดยมีการดําเนินงานชัดเจน   

และมแีผนการดาํเนนิการในการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ

พิเศษ รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและระบบสาธารณูปโภค เพื่อใหสามารถรองรับ

กจิกรรมในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษและเช่ือมโยงในภูมภิาคไดอยางมีประสิทธภิาพ (Kaewsueb, 2017) ทัง้นี้ 

นโยบายของรัฐมีกําหนดขอแมว า เขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันจะตองมีความย่ังยืนไมสงผลกระทบกับ                      

สภาพแวดลอม รวมถึงวิถีแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทองถิ่น   

  จากที่รัฐบาลประกาศไดประกาศใหจังหวัดสระแกวเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการพัฒนาพ้ืนท่ี ซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน      

ยอมทาํใหมปีระชากรจาํนวนมากทยอยเพิม่เขามาในพืน้ที ่จะตองมปีญหาอปุสรรคตางๆ เกดิข้ึนตามมา และ

เพื่อปองกันการเกิดปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาขอเสนอเชิงนโยบาย     

เพือ่เปนแนวทางการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษในจังหวัดสระแกว จากทุกภาคสวน ทัง้ในระดับ

ผูกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูนําชุมชนในทองถ่ินเพ่ือกอใหเกิดประโยชนอันเปนแนวทาง     

ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวที่ประสบความสําเร็จ                           

มคีวามยัง่ยนืเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอมดานตางๆ ของพืน้ทีแ่ละสามารถพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน

ในพื้นที่ตอไป   

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว

 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว 

 3. เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
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ทบทวนวรรณกรรม 
  การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว        

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนกรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้ 

  1. ความเปนมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
       เขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone: SEZ) หมายถงึ เขตพืน้ทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้เปนการเฉพาะ

ตามกฎหมายเพ่ือประโยชนในการสงเสรมิสนบัสนนุและอาํนวยความสะดวก รวมทัง้ใหสทิธพิเิศษบางประการ

ในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกจิการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชน

แกการเศรษฐกิจของประเทศ มีวัตถุประสงคหลักในการกระจายการพัฒนาไปสู พื้นที่ตางๆ เพ่ือเปน                   

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (Sithitlert, 2015)

          การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เร่ิมจากการผลักดันของธนาคาร

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

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ไดกาํหนดเขตเศรษฐกิจพเิศษเปน 2 ระยะ มวีตัถปุระสงคเพือ่เปนการดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค     

ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความมั่นคง โดยใชกลยุทธสําคัญ                  

4 ประการ ไดแก 1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม 2) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 3) สนับสนุน SMEs และ   

การลงทุนตอเนือ่ง และ 4) จดัระเบียบพืน้ทีเ่ศรษฐกิจชายแดน (Sithitlert, 2015) ปจจุบนั การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษนับวาเปนหน่ึงในนโยบายของรัฐที่สําคัญ ที่ชวยสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศของไทย              

ไดเปนอยางดี

        ในการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย และการเตรียมความพรอมพื้นท่ี               

เปาหมายระยะแรก 5 พื้นท่ี ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พื้นท่ี

ชายแดน จังหวัดตราด ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอสะเดา                

จังหวัดสงขลา (Sakdavekeeitsorn, 2014, 12) เพื่อเรงรัดการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทั้ง     

ดานเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเปาหมายสูงสุด คือ ตองการใหพื้นที่นี้เปนแกนหลัก

ของการพัฒนาประเทศที่เปนประตูเปดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ                 

ภาคเหนือพรอมกับเช่ือมเสนทางการคาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนศูนยกลางดานโลจิสติกสและ

เปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลก (Kaewmanee, 2011, 2)

     ในปจจุบันนี้ ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญตอการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone: SEZ) เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศและดึงดูดเงินลงทนุจากตางประเทศ 

โดยทั่วไปแลวเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแบงรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป น  5 ประเภทหลัก                                                          
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ไดแก เขตการคาเสร ีเขตการแปรรปูเพือ่การสงออก ทาเรือเสร ีเขตประกอบการอตุสาหกรรม และโรงงานเดีย่ว 

(International Institute for Trade and Development, 2014, 12) 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
         เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) 

กําหนดขึ้นเพื่อภาครัฐจะสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน สิทธิประโยชน สงเสริมการลงทุน และบริการอื่นๆ โดยมี

กลยุทธเพื่อสรางพื้นที่ชายแดนสําหรับระยะแรก สนับสนุนดานการลงทุนตอเน่ืองของประเทศไทย และ      

ประเทศเพ่ือนบาน จดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน รวมท้ังแกปญหาแรงงานตางดาวผดิกฎหมาย  (Sakdavekeeitsorn, 

2014, 7-8) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   2.1 ดําเนินงานภายใตกรอบกฎหมายปจจุบัน  

   2.2 บทบาทแตละภาคสวน

    - รัฐ: ใหสิทธิประโยชน จัดโครงสรางพ้ืนฐาน ปรับกฎระเบียบ

      - เอกชน: ลงทุน

     - ประชาชน: มีสวนรวม และไดรับประโยชนในการพัฒนา

       2.3 ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สังคมและความม่ันคง

      2.4 มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

       2.5 กําหนดพ้ืนที่ตามเขตปกครองเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ 

  3. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว  
             ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ (กนพ.) ที ่1/2558 ลงวนัที ่19 มกราคม 

พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ประกอบดวยจังหวัดตาก สระแกว ตราด สงขลา 

และมุกดาหาร เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน (Office of the National Economics and Social Development 

Board, 2015) จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในจังหวัดนํารอง ตามนโยบายของรัฐบาลใน      

การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยมพีืน้ทีร่วมทัง้หมด 207,500 ไร (332 ตร.กม.)  ประกอบดวยพ้ืนที ่4 ตาํบล 

ใน 2 อําเภอ ไดแก ตําบลทาขาม ตําบลบานดาน ตําบลปาไร  ซึ่งอยูในเขตอําเภออรัญประเทศ และ                 

ตําบลผักขะ ซึ่งอยูในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

          จงัหวดัสระแกว จดัเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษชายแดน เนือ่งจากเปนจงัหวดัทีม่พีรมแดนตดิกบั

ประเทศกมัพชูา มจีดุผานแดนต้ังอยูทีอ่าํเภออรญัประเทศ ซึง่เปนศนูยกลางการคาชายแดนเชือ่มตอกับกัมพชูา

และเวียดนาม โดยมีแนวทางการพัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการขนสงตอเนื่อง  

หลายรปูแบบ  และใหความสาํคญักบัการลงทนุโครงสรางพืน้ฐานดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม สงเสรมิ

การลงทุนและการคาชายแดน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายใน           

การพัฒนาอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ไดแก อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ สิง่ทอและเคร่ืองนุงหม ศนูยกระจายสินคา

และพัฒนาระบบโลจิสติกส เปนตน (Chantaburi, 2016) เพือ่สรางประโยชนจากความเชือ่มโยงกบัฐานการ      

ผลติหลักของประเทศ/ภาค/และประเทศในภูมภิาค และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
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  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
         Samaikul (2014) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน กรณีศึกษา         

ตลาดมติรภาพชายแดนไทย-กมัพูชา ผลการศกึษาพบวา แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการคาชายแดนไทย-กมัพชูา 

ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล เพ่ือกําหนดใหบริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาเปน                 

เขตเศรษฐกจิพิเศษเพือ่เปนการเพิม่มลูคาการคา และดงึดดูนกัลงทนุชาวไทยเขามาคาขาย ควรมกีารปรบัปรุง

เรื่องระบบภาษี และขั้นตอนการนําสินคาเขา-ออก ประเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว

     Funkhiaw (2016) ไดศึกษาเรื่องขอเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่        

จงัหวดัตาก มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาขอเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนและเพ่ือศึกษาปญหา

อุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนท่ีจงัหวัดตาก เปนงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา

พบวา ผูสัมภาษณมีขอเสนอใหจัดตั้งใน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ 3 อําเภอชายแดนในจังหวัดตากหรือพื้นที่           

5,603 ไร ในอําเภอแมสอด ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปด-ปด         

ดานพรมแดนและการขามพรมแดน ควรมีหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจ และดานปญหาอุปสรรคของ            

การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไดแก ขอบเขตพ้ืนท่ีไมชดัเจน ขอกฎหมายไมสอดคลองกับแนวทางพัฒนา                   

ขาดการใหขอมูลและการสรางความเขาใจที่เพียงพอ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไม

ชัดเจน

      Ishida (2009, 8-10) ไดศกึษาเร่ือง เขตเศรษฐกิจพเิศษและทางเดินเศรษฐกิจ ผลการศกึษา พบวา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไดกลายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการพัฒนาภูมิภาคในประเทศกําลังพัฒนา เชน 

ประเทศจีนและประเทศในกลุมอาเซียน มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) และขอตกลง 

Cross Border Transportation Agreement (CBTA) กอใหเกิดโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการเชื่อมเมืองสําคัญและทาเรือสําคัญของอนุภูมิภาคเขา

ดวยกัน จึงสามารถใชประโยชนจากทาเรือที่จะเปนประตูไปยังภูมิภาคอื่น 

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ  
               การศึกษาครัง้นี ้ ผูวจิยัไดกาํหนดกลุมตวัอยางผูใหขอมลูสําคญัในพืน้ทีบ่รเิวณเขตเศรษฐกิจพเิศษใน

จังหวัดสระแกว โดยกําหนดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย

   1.1  กลุมผูกาํหนดนโยบาย เปนการเลอืกผูใหขอมูลสาํคญัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวน 2 คน ไดแก ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

(สศช.) และผูบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

   1.2 กลุมผู นํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่ เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง                    
(Purposive Sampling) จาํนวน 24 คน  ไดแก ผูแทนคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ จังหวัดสระแกวในระดับพ้ืนที่ ตามคําสั่งจังหวัดสระแกวที่ 2400/2556 
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   1.3 กลุมผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 

           สวนที ่2  ประเด็นคําถามการสัมภาษณเกีย่วกบับริบทและศกัยภาพของพ้ืนทีจ่งัหวดัสระแกว 

ความสามารถในการแขงขันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว การบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนา  

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

และขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

              สวนที ่3  ขอเสนอแนะเพิม่เตมิในการบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว สาํหรบั

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพื่อขอ

ความรวมมือในการสัมภาษณ และผูวิจัยลงพื้นที่ในการสัมภาษณดวยตนเอง

        2.2 แบบสนทนากลุม กลุมตัวอยางในการสนทนากลุมไดแก กลุมผูนําองคกรปกครอง               

สวนทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 8 คน

            แบบสนทนากลุม ประกอบดวยประเด็นคําถามสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวและขอเสนอแนะ 

                  สาํหรบัวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลูจากการสนทนากลุม ผูวจิยัไดดาํเนนิการเก็บรวมรวมขอมลูโดย

ดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพ่ือนัดหมายวันและเวลาในการลงพ้ืนท่ีและจัดเวทีสนทนา

กลุม (Focus Group)     

  3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและขอมูลการวิจัย  
        ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม ใหอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมตรวจสอบ     

ความถูกตอง จากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 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
          การศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา              

(Content Analysis) และสรางขอสรุปจากการศึกษา มีวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบแหลงที่มา 3  แหลง ไดแก เวลา สถานที่ 

และบุคคล การตรวจสอบขอมูลสามเสา ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีการและขอมูลดานตาง ๆ กัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอม

กนันัน้กศ็กึษาขอมลูจากแหลงเอกสาร เพ่ือรวบรวมขอมูลเรือ่งเดยีวกนัเม่ือขอมูลมคีวามถกูตองแลว หลังจาก

นั้นก็จําแนกขอมูลออกเปนประเภท หรือแบงไปตามหมวดหมู ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในวิจัย และนํา

ขอมูลมาวิเคราะหความคิดเห็น เพื่อใหไดขอสรุป ขอคิดเห็น หรือแนวทางตางๆ ที่มีความชัดเจน และนําเสนอ

ขอมูลและผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา และนําเสนอตามวัตถุประสงคของการศึกษา
 

ผลการวิจัย
   จากการวจิยัเรือ่ง ขอเสนอเชงินโยบายการบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษในจงัหวดัสระแกว

ไดมีการวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย  ดังนี้

  1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว      
           จากการศึกษาองคประกอบ ศักยภาพ ความพรอมและความเหมาะสมของพ้ืนที่จังหวัดสระแกว

ที่นําไปสูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ในดานการบริหารจัดการ ไดดําเนินการแตงต้ัง                  

คณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสระแกว ซึง่คณะกรรมการชดุนี ้มหีนาทีใ่น

การวิเคราะห รวบรวมขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว         

มีการประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงการติดตามประเมินผล

เพื่อนําผลการดําเนินงานมาวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาตอไป 

  2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ในจัดหวัดสระแกว 
     2.1 ปญหาในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษใน   
จังหวัดสระแกว
            2.1.1 ปญหาความลาชาในการดาํเนนิการพฒันาใหเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแกวใหเกดิเปน

รูปธรรม  อีกทั้งนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจยังไมชัดเจน สวนใหญยังเปน

ลักษณะการสั่งการจากดานบนลงลาง (Top-Down) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ จะ

สงผลใหการพัฒนาไมมีความตอเนื่อง ดังผูใหขอมูลทานที่ 25 สัมภาษณเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กลาววา 

“ความไมชัดเจนในเร่ืองการบริหารจัดการน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดําเนินงาน การบริหาร

จดัการก็เปลี่ยนตามไปดวย”

           



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 256250

    2.1.2 ปญหาขอกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ปญหาดานที่ดินและผังเมือง ขอพิพาทเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ยังไมชัดเจนระหวางชายแดน ไทย-กัมพูชา  

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทานที่ 10  สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 กลาววา “ชาวบานที่มี

ปญหาดานเอกสารสิทธิ์ที่ไมถูกตองรวมถึงปญหาพื้นที่โซนสี และพื้นที่ทับซอน และเมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นก็มี

แรงงานกัมพูชาเขามาทํางาน มีปญหาการลักลอบเขาเมือง” ซึ่งสถานการณแรงงานตางดาว ชาวกัมพูชา        

ในพื้นที่จังหวัดสระแกวยังคงมีแนวโนมสูง ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว            

แตยังมีการลักลอบเขามาเปนจํานวนมาก   

           2.1.3 ปญหาสิง่แวดลอมเมือ่มสีรางระบบอตุสาหกรรมในพืน้ทีอ่าจทาํใหสงัคมเปลีย่นจาก

สังคมเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ปญหานํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ปญหาการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญทานท่ี 4  

สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  กลาวไววา “ผลกระทบเกิดจากการท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเขาเยอะ 

มีรถเยอะขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้ นําไปสูปญหาสุขภาพของ

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งนับเปนปญหาที่อันตรายที่ควรไดรับการแกไขเรงดวน”  

       2.2 อุปสรรคของการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
จังหวัดสระแกว 
         2.2.1  พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกว ยังมีสัดสวนนอย การจัดการ

ระบบอุตสาหกรรมในปจจุบันอยูในระยะเริ่มตนทําใหมีผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

                          2.2.2   ความแตกตางในดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงนโยบายระหวางประเทศท่ี

ไมสอดคลองกัน

                         2.2.3   ประชาชนในพื้นที่  ไมยอมรับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

  3. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
        3.1 ดานการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและมีความยั่งยืนนั้น สามารถสรุปขอเสนอจากกลุมผูกําหนดนโยบายและกลุมผูนํานโยบายมา

ปฏิบัติในพ้ืนที่ มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน รัฐสวนกลางควรใหอํานาจแกหนวยงาน

ในพื้นที่ การทํางานตองบูรณาการโดยทุกภาคสวนตองประสานงาน วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ           

จากระดับนโยบายสูทองถ่ิน และควรมีการกํากับติดตามประเมินผลเม่ือการดําเนินงานเสร็จส้ินหรือสิ้นสุด

โครงการ 

            3.2 ดานกฎหมาย กลุมผูใหขอมูลมีขอเสนอที่สอดคลองตรงกันวา ควรเพิ่มการจัดระเบียบพื้นที่

ชายแดน ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหความสะดวกในการคา  การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ            

จังหวัดสระแกว

     3.3 ดานการศึกษา  กลุ มผู กําหนดนโยบายและกลุ มผู นํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่                        

สถาบันการศึกษาควรจัดทําหลักสูตรแผนการศึกษาแบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผู เรียน 
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มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่สงเสริมนักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เและเตรียมนักศึกษาท่ีตองการทํางานในพื้นที่ รวมท้ังการสงเสริมการพัฒนาดานการศึกษาและยกระดับ

มาตรฐานทักษะดานฝมือแรงงานเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใน

อนาคต สามารถตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศ

       3.4 ดานสาธารณสุข กลุมผูนํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่มีขอเสนอวา ควรเตรียมความพรอม

ระบบการรักษาพยาบาลใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และกลุมผูนําชุมชนมีขอเสนอวา ควรสงเสริม  

การดูแลสุขภาพใหแกประชาชนเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

   3.5 ดานส่ิงแวดลอม ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธี และโรงงานควรมี

ระบบปองกันมลพิษทางอากาศ และการกําจัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี และควรสร างความตระหนัก                                   

ในดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาเดิม

   3.6 ดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมหรือ

การใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยท่ีใชในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการพัฒนาสินคาใหมี

มาตรฐานสากล

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว     
        การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวมีความกาวหนาตามลําดับ            

โดยจังหวัดสระแกวไดดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในจงัหวดัสระแกว มกีารประสานนโยบายลงสูการปฏบิตั ิและดวยลกัษณะทางภูมศิาสตรของจงัหวดัสระแกว

มีองคประกอบของพื้นที่ที่มีความพรอม  ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการคมนาคมและการคาสู                     

ประเทศเพือ่นบาน สอดคลองกับงานวิจยัของ Bulan (2015, 56-58)  ไดทาํการศกึษา เรือ่ง การพฒันายทุธศาสตร 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสระแกว พบวา มีการเตรียม               

ความพรอมของพ้ืนที่และการจัดทําโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับการเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี  

การวางแผนดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา 

  2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ         
ในจังหวัดสระแกว
                   ในดานทศิทางการพัฒนาการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษตามนโยบายของรัฐบาลแมจะมีขอกาํหนด

วาเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันจะตองมีความย่ังยืน ไมสงผลกระทบกับสภาพแวดลอม แตในการพัฒนายอมมี      

ผลกระทบตามมาตอชุมชนรวมถึงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยปญหาที่เกิดข้ึน เปนปญหา       

ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีความลาชา     

ปญหาขอกฎหมายและดานสิ่งแวดลอม เปนตน และอุปสรรคท่ีพบ คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของ

จงัหวัดสระแกว ยงัมสีดัสวนนอย ทาํใหมผีลตอความเช่ือมัน่ของนักลงทุน ความแตกตางในดานกฎหมายและ                   
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การยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ไมเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากปญหาดังกลาว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaewsueb (2017, 15-18)  ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดนไทย-กัมพูชาที่เหมาะสมตอความมั่นคง: กรณีศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา มีผลกระทบตอปญหา             

ดานความม่ันคงเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน อันไดแก ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาวและการลักลอบ

เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนตน

  2. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว                           
     ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ        

มีความยั่งยืนนั้น ควรมีการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีการวางแผน              

การบริหารจัดการอยางเปนระบบท่ีไดมาตรฐาน  มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม                           

มกีารบรูณาการรวมกนัของทกุภาคสวน เพือ่ใหการดาํเนนิงานเกดิประสทิธิภาพสงูสดุทัง้ในดานกฎหมาย ดานการศกึษา

ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม สรางความเปนอยูที่ดีและสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Funkhiaw (2016 , 118-120) ไดทําการศึกษาเรื่องขอเสนอเพื่อการพัฒนา                

เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน ในพ้ืนทีจ่งัหวัดตาก ผลการศึกษา พบวา พืน้ทีจ่งัหวัดตากโดยเฉพาะอําเภอแมสอด

มคีวามตืน่ตวัในการพฒันาเปนเขตเศรษฐกจิพิเศษอยางมาก ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ผูประกอบการ ภาคบรกิาร

และประชาชน เนื่องจากเห็นโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่และการประกอบอาชีพในอนาคต การพัฒนา                  

เขตเศรษฐกจิพเิศษควรใหครอบคลมุในพืน้ท่ี ดานการจดัการทางรฐับาลควรสรางความชดัเจนในการบรหิารจดัการ 

มหีนวยงานบรหิารเขตเศรษฐกจิโดยเฉพาะทีม่กีารดําเนนิการขบัเคล่ือนอยางจรงิจังเพ่ือดงึศักยภาพของพืน้ที่

ที่แตกตางกันมาใชไดในอนาคต ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปดปด

ดานพรมแดนและการขามพรมแดน นอกจากนั้น ควรมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหประชาชน        

ทราบเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

      การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว จึงเปนนโยบายทางเศรษฐกิจที่มี 

ความสําคญัเพ่ือใหการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวัดสระแกวสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนเขตอุตสาหกรรม

การผลิตและการสงออกสินคาท่ีมปีระสิทธิภาพ สรางทางเลือกแกนักลงทุน ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

สรางความเจริญกาวหนาและกระจายรายไดสูชุมชน การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จจะเปนกลไกสําคัญ         

ทีน่าํไปสูการพัฒนาจงัหวดัสระแกว  เปนพืน้ทีเ่ศรษฐกิจสาํคญัของประเทศ สามารถยกระดับคณุภาพชวีติของ

ประชาชนในจังหวัดสระแกวและนําไปสูความมั่นคงของประเทศตอไป  

สรุป
     การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว    

สรุปไดวา จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกเปนหน่ึงในจังหวัดนํารองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มี               

ความเหมาะสม และในการบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัสระแกว  มแีผนการดาํเนนิการ           
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เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดสระแกวจึง

มคีวามเหมาะสมในการจัดตัง้เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ  ทัง้นีใ้นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษใน

จังหวัดสระแกว ปญหาที่พบไดแก  ปญหาความลาชาในการดําเนินงาน ใหนโยบายการบริหารยังไมชัดเจน 

และปญหาขอกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงปญหา   

สิ่งแวดลอมซ่ึงอุปสรรคที่พบ ไดแก พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกวยังคงมีสัดสวนนอย         

ในการจดัการระบบอตุสาหกรรมทีป่จจบุนัอยูในระยะเริม่ตน ทาํใหมผีลตอความเชือ่ม่ันของหนวยงานอืน่ทีจ่ะ

มาลงทุน  และการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีสําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบที่ไดมาตรฐาน  มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการรวม

กันของทุกภาคสวนทั้งสวนกลาง จังหวัด ทองถิ่น ภาคประชาสังคม สรางมาตรการ ดานกฎหมาย ในการ               

จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนและการควบคุมแรงงาน และพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนารองรับการสราง

แรงงานในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต  และสงเสรมิดานสาธารณสุขการดแูลสขุภาพแกประชาชนเพ่ือ

ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   จากการวิจยัเรือ่งขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษในจังหวัดสระแกว 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

  1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
          1.1 จังหวัดสระแกวและหนวยงานในพ้ืนที่ ควรนําขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ไปประยุกตใชใน

การวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

สามารถเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง

          1.2 ภาครัฐควรสนับสนุนดานการศึกษา และใหความรูกับประชาชนในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ

การดาํเนนิงาน เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจถงึนโยบายและประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ และจังหวัดสระแกวควรพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพ้ืนที่ใหเพียงพอเพื่อรองรับ

การขยายตัวของชุมชนสูสังคมอุตสาหกรรม 

          1.3 จังหวัดสระแกวควรมีมาตรการในกําหนดนโยบายพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัยเพื่อ

เปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาพื้นที่ชายแดนและคุมครองดานแรงงานทั้งชาวไทยและตางชาติ

  2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป
                  2.1 ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนํานโยบายการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 

ไปปฏิบัติที่สามารถทําใหเกิดประโยชนเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดสระแกวและ               

ความตองการของชุมชน 

          2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดกับประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากการ

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว    

          2.3 ควรศกึษาศกัยภาพและแนวทางการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษจังหวดัสระแกว ทีม่คีวามเปนไปได

ในเชิงนโยบาย เพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

จังหวัดสระแกวใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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บทคัดยอ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหองคประกอบและตวับงชีส้มรรถนะการจดัการเรยีนการสอน

ของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลาย                  

ทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธขิองผูอืน่ และการอยูรวมกนัในสังคมทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยทาํการ

ศึกษาพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนจาก 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ตํารา เอกสาร งานวิจัย 

บทความทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรียนการสอนท้ังในประเทศและตางประเทศ จาํนวน 20 เลม ดวยการเลอืก

แบบเจาะจง กลุมที่ 2 อาจารยที่มีความสนใจเก่ียวกับการจัดการศึกษากลุมชาติพันธุ หรือการจัดการศึกษา

เชิงพหุวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน 9 คน ดวยการเลือก
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แบบเจาะจง และกลุมท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน            

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน 

จากการสุมแบบแบงชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบวเิคราะหพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครู  

แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน        

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 โดยมีตัวบงช้ีพฤติกรรม 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 โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นท่ีที่เปนเมืองเศรษฐกิจ เชน เชียงใหมมีอัตรา     

การอพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาว และคนตางถิ่น เปนจํานวนมากที่เขามาทํางานและ

ศึกษาตอ ทั้งที่อาศัยอยูแบบชั่วคราวและแบบถาวร (Buadeang, Punyasaranai & Leepreecha, 2003, 13)  

และจากขอมูลของรายงานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

และสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ดานประชากรที่กลาววา ปจจุบัน แรงงานจากประเทศเพ่ือนบานได

หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยอยางผิดกฎหมายนับลานคน รวมถึงชาวเขาและชนกลุมนอยที่อยูในประเทศ

มาด้ังเดิมและยังไมไดสัญชาติ ก็มีจํานวนไมนอย  แรงงานขามชาติและชาวเขาเหลานี้สวนใหญอยูใน                

วยัเจรญิพนัธุและมอียูไมนอยทีม่ลีกูในประเทศไทย ลกูของประชากรตางชาตเิม่ือโตขึน้พอสมควรทีจ่ะไดรบัการศกึษา 

มิฉะนั้น เด็กเหลานี้อาจกลายเปนโทษตอสังคมไทยได (Office of the Education Council, 2008, 12) 

 จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมสงผลตอการเปล่ียนแปลงของการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียน

ที่เคยมีนักเรียนกลุมเดียววัฒนธรรมเดียว ในปจจุบันพบวาในแตละหองเรียนจะประกอบดวยนักเรียน           

หลากหลายชาติพนัธุ หลากหลายวัฒนธรรมเกิดขึน้อยางหลีกเลีย่งไมได ครูตองปรับเปลีย่นการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพหองเรียนท่ีเปนอยูจริงซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนท่ีมี             

ความหลากหลายทางชาติพันธุ อาจกอใหเกิดอคติ ความลําเอียง ความไมเขาใจระหวางกัน อันเนื่องมาจาก

การถูกปลูกฝงอคติทางชาติพันธุจากสังคมนั้น ๆ

 ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนในบริบทท่ีเปลี่ยนไปท้ัง          

ในโรงเรียนและในหองเรียนจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ดังที่  Office of the Education Council (2013, a)            

กลาววา คุณภาพของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอ       

ผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนได

อยางมีความสุข แตที่ผานมาพบวา มีครูจํานวนหน่ึงท่ีไมพรอมท่ีจะดูแลเด็กในชนบทหรือเด็กตางวัฒนธรรม

ซึ่งเปนปญหาสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ยิ่งถาครูพูดภาษาทองถิ่นไมไดหรือไมรูวัฒนธรรมทองถิ่น ครูจะไมเขาใจ

คานิยม ระเบียบสังคม และความคาดหวังของทองถ่ิน (Office of the National Education Commission, 

2002, 9)  

 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาตพินัธุเพือ่ใหนกัเรียน

มคีณุลกัษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธขิองผูอืน่ และการอยูรวมกันในสังคม

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือลดอคติเชิงชาติพันธุและการเลือก
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ปฏิบัติของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ

ยงัไมมกีารศกึษาวจิยัถงึพฤติกรรมบงชีข้องครทูีต่องปฏบิตัใินหองเรียนหรอืพฤตกิรรมบงชีข้องครูทีม่สีวนชวย

ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ   

ของผูอื่น และการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะหองคประกอบและ        

ตวับงชีส้มรรถนะการจดัการเรยีนการสอนของครใูนหองเรยีนหลากหลายชาตพินัธุโดยใชเทคนคิการสงัเคราะห

พฤตกิรรมการจัดการเรียนการสอนของครูจากตํารา เอกสาร งานวิจยั บทความ ทัง้ในประเทศ และตางประเทศ

จํานวน 20 เลม มีการตรวจสอบความเหมาะสมของพฤติกรรมตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการการสอนของครู

จากผูเช่ียวชาญ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวบงชี ้เพือ่นาํไปพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อวิเคราะหองคประกอบและตัวบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน                  

หลากหลายชาติพันธุ เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ

สิทธิของผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. มุมมองของคนท่ัวไปที่มีตอกลุมชาติพันธุในสังคมไทย
           สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการอยู ร วมกันของกลุ มคนที่มี         

ความแตกตางกนัทางวฒันธรรม ซึง่กลุมชาตพินัธุถอืวาเปนชนกลุมนอยในสงัคมไทยทีถ่กูบัน่ทอนศกัดิศ์รขีอง

ความเปนมนษุย ขาดอสิรภาพของชีวติ เหมอืนกบัหลาย ๆ ประเทศ ทัว่โลก (Kongkaew, Benjawittayatham & 

Rattanapimol, 1994, 9) โดยในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุและชนเผานั้นปรากฏใหเห็น

ในรูปแบบตาง ๆ  ทัง้ทางตรงและทางออม เชน การคุกคามและละเมิดสทิธิโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย 

การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผานการปฏิบัติ การละเมิดสิทธิในการดํารงชีวิต การตัดสินใจกําหนดอนาคตชีวิต

ตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานการพัฒนา กลาวคือ สิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการมีอคติทางชาติพันธุ การกีดกันใน               

รปูแบบตาง ๆ การนาํเอาวัฒนธรรมภูมปิญญาชาวเขาไปทําเพ่ือการคา เพ่ือการทองเทีย่ว การแยงชงิทรพัยากรปา 

การถกูมองวาเปนภยัสงัคมตอความมัน่คงของชาต ิเปนตนเหตขุองการแพรระบาดของยาเสพตดิ เปนผูตดัไม

ทําลายปา เปนตน  นอกจากนี้ การมีอคติทางชาติพันธุ เปนปญหาใหญมากสําหรับคนกลุมนอยและ               

สงัคมไทยท่ัวไป เปนการละเมิดสทิธทิางสังคมและวัฒนธรรม เหน็ไดจากการท่ีชาวเขาสวนใหญมกัจะถกูดถูกู           

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
      อคติและการเลือกการปฏิบัติหรือการแบงพรรคแบงพวกเปนส่ิงที่มีอยูอยางกวางขวางในสังคม 

ซึ่งในสมัยโบราณการเกิดอคติตาง ๆ มีตนเหตุมาจากปมดอยทางศาสนา หรือความดอยทางวัฒนธรรม และ

ตอมามีความโนมเอียงที่จะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ จึงทําใหเกิดลัทธิชาติพันธุ                 

ที่เชื่อวา ประชากรแตละเผาพันธุนั้นมีลักษณะทางกายเดนเฉพาะอยาง และมีคุณลักษณะกรรมพันธุทาง

ปญญาและอารมณไปตามเผาพันธุที่มีลักษณะทางกายน้ัน ๆ ซึ่งจะไมมีการเปล่ียนแปลงไมวาจะไปอยูใน

สภาพแวดลอมอยางไร และกลุมเผาพนัธุนัน้ ๆ  จะประพฤตใินวถิทีางของตนอยูเสมอตลอดไป  (Chuenmanus, 

1973, 40)  ในสังคมไทยปจจุบัน กลุมชาติพันธุหรือชนเผาจะไดรับผลกระทบจากอคติและการเลือกปฏิบัติ

เปนอยางมาก ซึ่งอคติและการเลือกปฏิบัติเหลานั้นจะนําไปสูการแบงแยกและความขัดแยงในเวลาตอมา 

สอดคลองกับแนวคิดของ Dullaya-Anuki (2006, 63-64) กลาวถึง อคติเชิงชาติพันธุวา สังคมแตละสังคม     

ตางมีแบบแผนการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป สมาชิกในแตละสังคมยอมไดรับอิทธิพลของ

วัฒนธรรมโดยการอบรมใหรูระเบียบสังคมทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดานคุณคา ความเชื่อถือ ประเพณี 

และพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งยังผลใหสมาชิกในสังคมนั้นเคยชินกับวัฒนธรรมของตนและจะเกิดความรูสึก

แปลกหรือไมยอมรับในส่ิงที่แตกตางจากลักษณะเดิมของตนและมีแนวโนมที่จะเช่ือวาวัฒนธรรมของตน          

ดีที่สุด หรือเหนือกวาผูอื่น โดยการนําเอามาตรฐานทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสังคมของตนเปนหลักในการ

เปรยีบเทียบ ผูทีม่ลีกัษณะอคติเชงิชาตพินัธุหรอือตันยิมวฒันธรรมมาก  มกัเปนผูทีม่ปีระสบการณแคบ เคยชินอยู

กับวัฒนธรรมของตนเทานั้น และมักจะมีความรูสึกเห็นแกตัว มีอคติ ซึ่งเปนการยึดมั่นในตนเองมากเกินไป 

จนอาจกอใหเกิดความขัดแยงกนัไดงาย ในงานวจิยันีจ้งึตองการท่ีจะศึกษาเพือ่ลดการเกดิอคตแิละการเลอืก

ปฏิบัติของคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรมระหวางคนพ้ืนราบกับกลุมชาติพันธุ เพื่อการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป โดยนําแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมเขามาจัดกิจกรรม             

การเรยีนการสอนในหองเรยีนหลากหลายวฒันธรรมเพือ่เปลีย่นแปลงแนวคดิของครแูละนกัเรยีนในดานอคติ     

การเลือกปฏิบัติ และความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 3. การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
     Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua (2010, e)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ศกึษาพหวุฒันธรรมในโรงเรยีนประถมศกึษา โดยศกึษาสถานการณการจดัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา

ที่นักเรียนมีความแตกตางทางวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี พบวา 

รปูแบบการจัดการศึกษายังคงใชแนวทางการจัดการศึกษาท่ีนาํมาจากสวนกลาง โดยใชเนือ้หาความรูทีก่าํหนด

มาจากสวนกลางมาใชสอนนักเรียน เพื่อเตรียมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผูบริหารและครู          

สวนใหญมคีวามเชือ่วาหลกัสตูรจากสวนกลางไมเปนอปุสรรคตอการเรยีนรูของนกัเรยีนตางเชือ้ชาตวิฒันธรรม 

และสวนใหญมีความเชื่อวาการศึกษาจะชวยใหเด็กตางเชื้อชาติวัฒนธรรมสามารถปรับตัวและอยูรวมกับ     

คนไทยไดเปนอยางดี และครูสวนใหญมีความเชื่อวาไมจําเปนตองนําเนื้อหาทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของนักเรียนตางเชื้อชาติเขามาบูรณาการกับเนื้อหาของไทย ซึ่งจาก        
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การศึกษาน้ีทาํใหมกีารจัดรปูแบบการจัดการศึกษาพหุวฒันธรรมเพ่ือแกปญหาท่ีเกดิจากสถานการณจริงท่ีได 

คนพบ โดยการนําแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของ James A. Banks มาออกแบบการจัด  

การศกึษาและดาํเนนิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน (Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua, 2010, f) 

ดังนี้

  3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
             กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนและกระตุนใหครูผู สอนสอดแทรกบูรณาการเน้ือหา               

ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร เชื้อชาติ ภาษา ขนบประเพณี และวิถีชีวิตของคนเช้ือสายพมา มอญ กะเหร่ียง 

ลาวไปกับเน้ือหาหลักสูตรแกนกลางในลักษณะของการยกตัวอยางประกอบ การใชสื่อของจริง รูปภาพ            

การสาธิตใหดูและการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ในสวนของรูปแบบการสอนไดสงเสริมใหครูใชวิธีการเรียน

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสทํากิจกรรม      

รวมกัน รวมท้ังใหมีการคละกลุมนักเรียนท่ีมีเพศและความสามารถตางกันใหอยูกลุมเดียวกันเพ่ือใหเด็กได

แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด และทัศนคติ ไดเรียนรูอุปนิสัยใจคอ และเรียนรูที่จะปรับตัวกับเพื่อน                     

ตางเช้ือชาติ และวัฒนธรรม

  3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
               กระตุนเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ลูกเสือ กีฬาสี กิจกรรม เขาคาย

คุณธรรม วันเด็ก วันพอ วันแม โดยเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู 

ประสบการณทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และขนบประเพณี และวิถีชีวิต ผานกิจกรรมที่หลากหลาย        

อันนําไปสูความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมของเพื่อนตางเชื้อชาติและสงผลใหเด็กกลุมตาง ๆ เกิดเจตคติที่ดี

ตอกนั เกดิการยอมรบัและเคารพในความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรม นอกจากนีย้งัสงเสรมิใหโรงเรยีน

ชักนําผูปกครองของนักเรียนกลุมเชื้อชาติ วัฒนธรรมตาง ๆ เขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น

  3.3 บรรยากาศภายในโรงเรียน
                 สงเสริมความตระหนักรู ใหกับผู บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหสราง                  

บรรยากาศของพหุวัฒนธรรมนิยมใหเกิดขึ้นโดยเนนท่ีบรรยากาศของความเสมอภาค ความยุติธรรม                                                             

ความเปนประชาธปิไตย และการยอมรบัความหลากหลายวฒันธรรม จากแนวทางการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษา

พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประกอบดวยนักเรียนที่มีความหลากหลายเช้ือชาติ หลากหลาย

วฒันธรรมโดยการนําแนวคดิการจดัการศกึษาพหวุฒันธรรมมาเปนกรอบ เพือ่สรางแนวทางในการพัฒนาครู

ใหจัดกิจกรรมในหองเรียน และในโรงเรียนไดเหมาะสมกับบริบทจริงของสังคมในโรงเรียน และเพ่ือพัฒนา

คณุลกัษณะของนกัเรยีนใหอยูรวมกบัผูอืน่ทีม่คีวามแตกตางจากตนเองไดอยางมคีวามสขุ ยอมรบัและเคารพ

ในความแตกตางทางวัฒนธรรมในสงัคมทีต่นอาศยัอยูและเพ่ือลดอคติ การแบงแยก การเลอืกปฏบิตัแิละลด

ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นในสังคมตอไปในอนาคต
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
    ทําการวิเคราะหศึกษาพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุจาก 3 กลุม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจากการสุมแบบแบงช้ัน          

(Stratified Random Sampling) ดังตอไปนี้

     1.1 กลุมที ่1 ตาํรา เอกสาร งานวิจยั บทความท่ีเกีย่วของกับการจดัการเรียนการสอนท้ังในประเทศ

และตางประเทศ จํานวน 20 เลม ดวยการเลือกแบบเจาะจง

           1.2 กลุมที ่2 อาจารยทีม่คีวามสนใจเก่ียวกบัการจดัการศกึษากลุมชาตพินัธุ หรือการจดัการศกึษา

เชิงพหุวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน 9 คน ดวยการเลือก

แบบเจาะจง 

            1.3 กลุมที่ 3 นักเรียนที่เรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน 

จากการสุมแบบแบงชั้น 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
    2.1 แบบวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ 
           เปนแบบบันทึกเพื่อนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู

       2.2  แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤตกิรรมบงชีส้มรรถนะการจดัการเรยีนการสอน
ของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ 
                        เปนแบบประเมนิคามาตราสวน (Rating Scale) หาคณุภาพดวยการตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ไดคาเฉลี่ยรายดานมากกวา 3.50 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว 

คอื ดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (x̅= 4.85) ดานการเคารพสิทธิของผูอืน่ (x̅= 4.62) และ

ดานการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (x̅ = 4.53)

   2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ 
     เปนแบบประเมินคามาตราสวน (Rating Scale) โดยแบบสอบถามมีคาเชื่อมั่นทั้งฉบับ                           

เทากบั .946

                 การวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่แสดงออกในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ 35 พฤติกรรม นํามาสังเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุเปน 4 องคประกอบ คือ การเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ เทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ การสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ และการรูจักนักเรียนชาติพันธุ สถิติที่ใช คือ       

การวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) การหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ (EFA)
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ผลการวิจัย
 จากการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ

เพือ่ใหนกัเรยีนมคีณุลกัษณะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม การเคารพสิทธขิองผูอืน่และการอยู

รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ การจัดการเรียน         

การสอนของครู พบดังตารางองคประกอบตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและนํ้าหนัก     

องคประกอบ ดังนี้

ตารางที่ 1
องคประกอบ ตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและน้ําหนักองคประกอบ  
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อภิปรายผลการวิจัย
 1.องคประกอบท่ี 1 ดานการเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงช้ีที่มีคาน้ําหนัก                    

องคประกอบอยูระหวาง 0.587-0.785 จาํนวน 9 ขอ โดยพฤตกิรรมบงช้ีทีส่ามารถอธบิายลกัษณะขององคประกอบ

ในดานนี้ คือ ครูไมลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผูเรียนดวยสายตา ทาทาง วาจา ครูไมละเมิดสิทธิของผูเรียนดวย

วาจา การกระทํา การบังคับ อีกทั้งไมแสดงออกดวยคําพูดที่แสดงกิริยารังเกียจ ไมมีอคติกับผูเรียน และไม

รวมทะเลาะกับผูเรียนเม่ือถูกทาทาย ซึ่งตัวบงชี้พฤติกรรมทุกขอสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในการจัด   

การเรยีนการสอนในหองเรยีนหลากหลายชาตพินัธุ โดยพฤตกิรรมบงช้ีทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื ครูไมลบหลูดหูมิน่ศกัดิศ์รี

ของผูเรยีนดวยสายตา จากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนัธุ พบวา ครยูงัคงมีทศันคติ

ทางลบและมีอคติตอเดก็ชาติพนัธุ (Anansuchatkul, 2011, e) ดงันัน้ การแสดงพฤติกรรมบางอยางของครูจงึ

อาจแสดงออกโดยตัง้ใจ หรอื ไมไดตัง้ใจ สอดคลองกบั Manning & Baruth (2004) ทีไ่ดศกึษาเรือ่ง การพฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ พบวา บางคร้ังผูสอนมักเกิด      

ความลําเอียงกบัผูเรยีน ผูมคีวามบกพรอง ผูเรยีนตางชาติ ตางภาษา ความรูสกึลําเอยีงนีไ้ดฝงรากลกึจนทาํใหเกดิ

ความรูสกึวาเปนเร่ืองธรรมดาและไมรูสกึตวัวามคีวามลําเอียง ในสังคมไทย พบวา ครผููสอนสวนมากยังไมให

ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงบริบทในหองเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ หลากหลาย

วัฒนธรรม และยังคงติดอยูกับอคติที่เชื่อวาชาวเขา สวนใหญสกปรก ปาเถื่อน   ไรการศึกษา ตัดไมทําลายปา 

ตนน้ําลําธาร คายาเสพติด และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ (Violation of  human rights, ethnic 

and tribal groups in Thailand: Editorial note (2010, 321-32) สอดคลองกับ Kongkaew,                                    

Benjawittayatham & Rattanapimol (1994, 9) ที่กลาววา สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มีการอยูรวมกันของกลุมคนที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมซ่ึงกลุมชาติพันธุถือวาเปนชน      

กลุมนอยในสังคมไทยท่ีถูกบ่ันทอนศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ขาดอิสรภาพของชีวิต เหมือนกับหลาย ๆ                 

ประเทศทัว่โลก จากอคตนิีท้าํใหครตูองเปลีย่นความคดิ เปดใจใหกวางเพือ่เรยีนรูความแตกตางทางวฒันธรรม

ของนกัเรยีนชาตพินัธุใหถกูตอง เพ่ือใหเกดิความเคารพในความแตกตางนัน้ ๆ  และจดัการศกึษาใหสอดคลอง

กบัสิง่ทีเ่ปนจรงิในสงัคมปจจบุนั มกีารปรบัเจตคตหิรอืทศันคติ เพือ่ลดอคติ มกีารยอมรับในความหลากหลาย

ของความแตกตาง มีความเคารพซึ่งกันและกันอยูบนวิถีของคุณธรรมในการดําเนินชีวิตรวมกัน

 2.องคประกอบที่ 2 ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงช้ีที่มี          
คานํา้หนกัองคประกอบอยู ระหวาง 0.371-0.683 จาํนวน 11 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ีส่ามารถอธิบายลักษณะของ

องคประกอบในดานนี ้คอื ครสูอนใหผูเรยีนรบัรูความรูสกึของผูอืน่โดยการตระหนกัวาผูอืน่กม็คีวามรูสกึเหมือน

กบัตนเอง มคีวามปรารถนาเห็นผูอืน่มคีวามสุข รูวธิกีารดําเนินชวีติเพ่ือใหตนไดสิง่ทีต่องการโดยไมคดโกงหรือ

ใชความรุนแรง เชื่อมั่นวาตนเองมีศักดิ์ศรีเทาเทียมผูอื่น เมื่อผูเรียนไมสนใจเรียนหรือรบกวนเพื่อน ครูจะใชวิธี

การตั้งคําถามเพื่อดึงความสนใจ หรือตักเตือนดวยวาจาหรือทาทางที่สุภาพ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทีส่งเสริมใหผูเรยีนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เนนการทํางานกลุมมากกวาการแขงขนั ไมมองวาผูเรียน

มสีวนทาํใหการจดักจิกรรมการเรียนการสอนในหองชากวาปกติ และจัดการเรียนการสอนโดยมองจากบริบท
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ของผูเรียน อีกทั้งมีการสัมภาษณผูปกครองเพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตของผูเรียน โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สําคัญที่สุด คือ 

ครูสอนใหผูเรียนรับรูความรูสึกของผูอื่นโดยการตระหนักวาผูอื่นก็มีความรูสึกเหมือนกับตนเอง เชน การรับรู

วาการถูกผูอื่นแกลงไมใชเรื่องสนุก การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุควรเปน              

การจดัการเรยีนการสอนในหองเรยีนทีม่คีวามสขุ มบีรรยากาศทีผ่อนคลาย ผูเรียนรูสกึเปนอสิระ ไดเรียนรูในสิง่ที่  

เปนประโยชนกบัตนเองและสมารถนาํไปประยกุตใชในชีวติประจาํวนัไดจรงิ ครูตองใหความสาํคญักบัผูเรียน

อยางจริงใจ มีเทคนิคการสอนที่เขาใจความแตกตางของผูเรียนในบริบทของหองเรียนปจจุบัน คือ หองเรียน

หลากหลายวัฒนธรรม สอดคลองกับ Anansuchatkul (2011, e) กลาวในขอเสนอแนะของงานวิจัย          

โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาสําหรับทายาทรุนที่สองของผูยายถ่ินจากประเทศพมาวา นโยบาย       

การจัดการศึกษาในทศวรรษตอไป ตองเปนการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในความหมายของการจัดการศึกษาเพื่อ

พฒันาการอยูรวมกนัอยางสนัตขิองผูคนหลากหลายวฒันธรรม เคารพศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุยทีเ่ทาเทยีมกนั 

ตองแกไขอคติที่มีอยูเดิมที่นํามาแบงแยกกีดกัน และตองทําควบคูไปกับการพัฒนาความเขาใจเพื่อนมนุษย

ที่มีความแตกตางกัน และ Kesmanee (2012) ยังไดใหขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษาวา รัฐพึงใหการ   

สงเสริมแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาในแบบ “การศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education)”     

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อฝกฝนใหเกิดความตระหนักในสิทธิของความแตกตางท้ังในทางสังคมและ

ทางวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองพัฒนาคานิยมและทัศนคติบางประการ เชน การอดทนอดกล้ัน การรับฟง         

ความคิดเห็นของผูอื่น การยอมรับความแตกตางของมุมมองและวิถีชีวิตในสังคม ความเปนคนที่รูจักยืดหยุน

และมีความสามารถในการปรับตัว และการอยูรวมกันในทามกลางความแตกตางได เพ่ือตอบสนองตอการ

จดัการเรยีนการสอนในหองเรยีนหลากหลายชาติพนัธุอยางแทจรงิ อกีทัง้ยงัสอดคลองกบังานวิจยัของ Manning & 

Baruth (2004) ที่กลาววา ครูผูสอนตองมีความเขาใจในกลวิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ  ไดแก การเรียน

แบบกลุม การเรียนแบบรวมมือ การสรางแรงจูงใจ การแขงขัน ความเช่ือและการรับรูในแตละวัฒนธรรม       

ลดความรูสึกลําเอียง ความอยุติธรรม แตมุงสรางทัศนคติ ความเสมอภาคและคานิยม เพื่อสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรยีนรูไดดีที่สุด และสอดคลองกับพ้ืนฐานวัฒนธรรม

 3.องคประกอบท่ี 3 ดานการสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มี
คานํา้หนกัองคประกอบอยู ระหวาง 0.449-0.712 จาํนวน 10 ขอ โดยพฤตกิรรมบงชีท้ีส่ามารถอธบิายลักษณะ

ขององคประกอบในดานน้ี คือ ครูสอนวา ผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได สอนใหเช่ือวา 

การเรยีนในโรงเรยีนมปีระโยชนตอการดาํเนนิชวีติ สอนใหมมีารยาททีเ่หมาะสมกบัสถานการณตาง ๆ  อยูรวมกบั

ผูอื่นได สงเสริมใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน ใหกําลังใจในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ชวยเหลือดานการเรียน เมื่อมีปญหากอนตัดสินการกระทําจะมีการสอบสวน ปฏิบัติตัวตอผูเรียน

ทุกคนดวยความเทาเทียมกัน และชื่นชมความสามารถของผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สําคัญ

ที่สุด คือ ครูสอนวาผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได ในบริบทของหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ ผูเรียนก็จะมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเกิดชองวางระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียน

กับผูเรียน จากการแบงแยงหรือจากอคติทางสังคมที่ไดรับมาอยางไมถูกตอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
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ในหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง หรือความภาคภูมิใจในตนเองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

การสรางบรรยากาศในหองเรยีนหลากหลายชาตพินัธุ เพ่ือใหผูเรยีนเกดิความไววางใจ เชือ่ใจคร ูมกีาํลังใจใน

การเรียนรู  พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ครูตองแสดงออกซ่ึงการยอมรับ มีความจริงใจ                                

มกีารส่ือสารดวยอวัจนะภาษา และวัจนะภาษาท่ีแสดงออกถึงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูเรียนสอดคลอง

กบั Yongyuan (2007, 3) ทีก่ลาววา ความเทาเทียมทัง้โอกาสของการไดรบัการศกึษาและความเทาเทยีมของ

โอกาสในการประสบความสําเร็จทางการศึกษา จะเกิดข้ึนไดนั้น ตองมีการปรับวิธีการสอน และนโยบาย        

การจดัการศกึษาใหเอือ้ตอผูเรยีนทกุกลุมวฒันธรรม เพือ่ใหเกดิความเสมอภาคและเทาเทยีมกนักบัผูเรียนทกุ

กลุมซึ่งหากนําไปใชในโรงเรียนจะชวยแกปญหาความไมเสมอภาคอยางที่ชนกลุมนอยบางกลุมประสบอยู 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Burton (2005) ไดศึกษาเรื่อง การสรางความเขาใจของนักเรียนที่มีความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมและตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จทางการศึกษา พบวา กลยุทธในการจัดการเรียนการสอน       

ที่สนับสนุนใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง มีอิสระ และมีความทาทายท่ีจะทํางานให    

ประสบความสําเร็จได ครูตองมีความเขาใจในเรื่องของปจเจกบุคคลและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอรูปแบบของ

บุคคลซ่ึงจะสงผลตอวิธีการจัดการเรียนการสอน และการเสริมกําลังใจใหกับผูเรียน

 4.องคประกอบที่ 4 ดานการรูจักนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ          

อยูระหวาง 0.409-0.608 จํานวน 5 ขอ โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบ                 

ในดานนี ้คอื ครมูคีวามรูเรือ่งชาตพินัธุโดยสามารถบอกภูมหิลังทางวัฒนธรรมของผูเรียนได กลาวถงึผูเรียน ชาตพินัธุ

ในดานดีเสมอ จัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวกับชาติพันธุเพื่อสงเสริมการเรียนรู ไมเปรียบเทียบความสามารถของ

ผูเรียนชาติพันธุ และสอนในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติจริงของผูเรียนชาติพันธุ โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สําคัญที่สุด 

คือ ครูมีความรูเร่ืองชาติพันธุโดยสามารถบอกภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียนได จากบริบทของหองเรียน  

ในปจจุบัน คงปฏิเสธไมไดวา หองเรียนสวนใหญเปนหองเรียนที่ผูเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุหรือ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงผลใหครตูองปรับวธิกีารสอน เปล่ียนวธิกีารเรยีนรูของผูเรียนเพ่ือใหสอดคลอง

กับบริบทที่เปนจริง ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เขาใจถึงวัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ พัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยสมรรถนะที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู คือ                     

การเตรียมการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม การผสมผสานวัฒนธรรมของครูและ

นักเรียน การมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความแตกตางของนักเรียนในเร่ืองชาติพันธุ เช้ือชาติ อคติ                    

ความลาํเอยีง มคีวามเปนประชาธิปไตย เคารพสทิธขิองผูเรียนและทาํงานรวมกบัผูทีค่วามแตกตางจากตนเอง

ได (Jared, 2010 ; Vescio, Bondy & Poekert , 2009 ;  Manning & Baruth, 2004 ; Allen & Labbo, 2001) 

นอกจากน้ี Manning & Baruth (2004) ศึกษาพบวา ผูสอนการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมตองมีลักษณะเปนผูที่

มคีวามรู ทศันคติและทักษะท้ังสามลักษณะ ตองมีความสัมพนัธกนัในการเรียนการสอนเพ่ือใหเกดิประสิทธภิาพ

สูงสุดในดานความรู  ผูสอนตองมีความรูในเร่ืองขอเท็จจริง ขอมูลชาติพันธุ วรรณะและความแตกตางทาง

วัฒนธรรมของผูเรียน ซึ่งผูสอนควรมีความรูอยางเพียงพอ เพื่อจะไดวางแผนและจัดการเรียนการสอนได   

เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
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สรุป
 จากการศกึษา พบวา องคประกอบและตวับงช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครใูนหองเรียน            

หลากหลายชาติพันธุ เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ

สิทธิของผูอื่น และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจํานวน 4 องคประกอบ คือ 

ดานการเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ  ดานการสงเสริม

การสรางตวัตนใหกบันักเรียนชาตพินัธุ และดานการรูจกันักเรียนชาตพินัธุ โดยมีตวับงช้ีพฤติกรรมการจัดการ

เรียนการสอนทั้งหมด 35 ขอ ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบในแตละดาน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต                          

ขาวอนิทรยีของกลุมวสิาหกิจชมุชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื อาํเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบรุ ีรวมถึงปญหา 

อุปสรรคในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาแนวทางหนุนเสริมและ

ขยายผลไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนอ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก 

และการจัดประชุมกลุมยอยกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนและการจัดประชุม
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กลุมยอย กับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน                              

รวมทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) 

กลุ มสงเสริมเกษตรกรบานตาลลูกออน (อําเภออูทอง) และกลุมวิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจโตเร็ว                                 

(อําเภอดานชาง) ผลการวิจัย พบ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง

ยั่งยืน ไดแก ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม ปญหาอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจ พบปญหา                    

แนวกนัชน การจดัการนํา้ การขาดองคความรูดานเกษตรอินทรีย และมกีารกาํหนดแนวทางหนุนเสริมและขยายผล

ไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่น คือ หาความรูจากการศึกษาดูงานกับกลุมที่ประสบความสําเร็จ ทําบันทึกบัญชี 

และออกรานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครอืขาย 

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
 ยทุธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 มาสูการจัดทําแผนยุทธศาสตร

เกษตรอินทรียระดับจังหวัด  จังหวัดสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย                                

จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ข้ึน จากความรวมมือของทุกภาคสวนเพ่ือใชเปนแนวทาง                               

ในการขับเคล่ือนงานดานเกษตรอินทรียของจังหวัดสุพรรณบุรีใหบรรลุตามวิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี                                 

ที่วา “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัยช้ันนํา 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 พื้นที่เพาะปลูกขาวอินทรียมปีระมาณ 
250-300 ไร ขาวอินทรีย เปนขาวที่ใชกระบวนการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติที่ไมพึ่งสารเคมี ปจจุบัน
พบวา การทําเกษตรอินทรียนั้นสามารถตอบโจทยผูบริโภคในบางกลุมที่ดูแลสุขภาพ (Health Conscious) 
และมีกระแสตอบรับพืชผลเกษตรอินทรยีทัง้ในและตางประเทศ ขาวอนิทรยีเปนอกีทางเลือกหน่ึงทีส่รางมลูคา
เพิ่ม (Value-added) ใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตามแมวาระบบเกษตรอินทรียจะมีปญหาและอุปสรรค                        
จากปจจยัภายนอกและปจจยัภายในทีส่งผลใหเกษตรกรบางกลุมทีย่งัคงพึง่พาสารเคมซีึง่มีอนัตรายทีเ่กดิจาก
การตกคางและสงผลตอสขุภาพในท่ีสดุ แตในขณะเดียวกนักม็กีลุมวสิาหกิจชมุชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื
ซึง่บรหิารจดัการกลุมมากวา 10 ป (ป พ.ศ. 2550) ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในดานตางๆ ไดแก ดานคน ดานตลาด 
ดานตนทนุและดานการผลติ เปนตน (Thailand Rice Science Institute, 2017) และจากตวัอยางความสาํเร็จ
ในการปลกูขาวอนิทรยีในกลุมวสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรียทุงทองย่ังยนื จงึเปนเปาหมายเพ่ือนาํกระบวนการ
และขั้นตอนในการบริหารจัดการของกลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุ งทอง มาเปนตนแบบดาน                                 
การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียไปหนุนเสริมและขยายผลกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอื่นที่อยู                  
ในระยะปรบัเปลีย่นในจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและรายงานขอมูลและแนวทางการบรหิารจดัการกลุมฯ เพือ่นาํเสนอ
ระดบันโยบายกบัหนวยงานสนบัสนนุและหนวยงานรองรบั อาท ิเกษตรจงัหวดัสพุรรณบรุ ีสถาบนัวทิยาศาสตร                     
ขาวแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ ตลอดจนกลุ มวิสาหกิจชุมชนอื่นที่อยู ในระยะปรับเปลี่ยนใน                                   
จังหวัดสุพรรณบุรี อันจะสงผลใหเกษตรกรเกิดการต่ืนตัวในการรวมกลุ มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และ                                

จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตขาวอินทรีย 

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาปจจัยท่ีนาํไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทนุการผลิตขาวอนิทรีย

ของกลุมวิสาหกิจชมุชนเกษตรอนิทรยีทุงทองยัง่ยนื  อาํเภออูทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีและศกึษาปญหาอปุสรรค

ในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุมอื่นที่อยูในระยะปรับเปล่ียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ                      

กลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 256272

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
        จากขอมูลของกรมการขาว ป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตขาวอินทรีย 

ที่สูงมาก เนื่องจากมีปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดแก ทรัพยากรน้ํา  พื้นท่ีที่อุดมสมบรูณ  ความพรอมใน                   

ดานทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม โดยเกษตรกรตองมีการจัดการ ดงัน้ี การเลือกพ้ืนท่ีแปลงใหญ

ที่มีขนาดติดตอกัน วิเคราะหคุณสมบัติของดิน รวมถึงการปรับสภาพแวดลอมแปลงนากอนการไถแปร                         

สายพันธุขาวท่ีไดรับการดูแลมาอยางดีและไมเคยมีการใชสารเคมีสังเคราะหมากอน สามารถตานทานโรค 

และแมลงไดด ีปลกูขาวแบบปกดํา ใชปุยอินทรยีจากธรรมชาตอิยางตอเน่ืองและสมํา่เสมอ เลือกปลกูในชวงเวลา

ที่เหมาะสมของขาวแตละสายพันธุ  มีการควบคุมวัชพืช ปลูกพืชหมุนเวียนในตระกูลถั่วทั้งกอนและ                                

หลงัการปลกู มกีารจดัระดบันํา้ใหสมัพนัธกบัการเจรญิเตบิโตของลําตนในระยะปกดาํจนถงึระยะแตกกอ นอกจากน้ี 

เกษตรกรตองควบคุมการเก็บรักษาขาวโดยใหมีความชื้นตํ่ากวารอยละ 14 (Department of Rice, 2016)

  ตนทุน (Cost) เปนมูลคาของทรัพยากรท่ีองคกรใชประโยชนไปเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค                          

ตามทีก่าํหนดไว เชน ตนทนุของวัตถดุบิและแรงงานท่ีเกดิข้ึนเพ่ือผลติสนิคาหรือบรกิาร เปนตน ตนทนุมักจะถกูวดั

มูลคาเปนจํานวนเงินที่จะตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยอาจเปนตนทุนที่เกิดข้ึนจริง                               

หรือที่เรียกวาตนทุนในอดีต และตนทุนประมาณการ (Budgeted Cost) ซึ่งเปนตนทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

อนาคตโดยทั่วไปแลวนักบัญชีอาจจะกําหนดตนทุนที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมเดียวกันซ่ึงเรียกวา                             

กลุมตนทุน (Cost Pools) อาทิ วัตถุดิบ คาแรงงาน คาไถปรับที่เตรียมปลูก คาเมล็ดพันธุ การบํารุงรักษา

เครื่องจักร นอกจากนี้ยังตองพิจารณา ตนทุนตามกิจกรรมของผลิตภัณฑ ไดแก วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทาง

ออม คาแรงทางตรง คาแรงทางออม และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Ketpirut, 2013)

  ปจจัยที่ทําใหประเทศญ่ีปุนประสบความสําเร็จในการผลิตขาวก็คือ การที่เกษตรกรหรือชาวนา

ในประเทศญ่ีปุนมีการรวมตัวกันซ่ึงการรวมตัวกันน้ันนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางใน      

การแกไขปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน การรวมกลุมน้ันจะทําใหเกษตร                            

มีอํานาจในการตอรองท้ังในดานการผลิตและการตลาดและนํามาซ่ึงความรวมมือกันของสมาชิกในกลุม                    

อีกทั้งยังไดมีการพัฒนาการทํางานเปนกลุม มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลง                    

เงินทุนและการไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก (Kusuntia, 2016)

  การตลาดเปนปจจัยความสําเร็จอันดับแรกของธุรกิจเกษตรอินทรีย (Nastase, Stoian & Ion, 

2011) ในขณะท่ีการบริโภคขาวอินทรียเกิดจากแรงจูงใจเร่ืองสุขภาวะ ราคาขาวเปลือกอินทรียจะขายได                   

ราคาสูงกวาราคาขาวเปลือกทั่วไปประมาณรอยละ 10 และขาวอนิทรียที่จําหนายแบงออกเปน 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 สวนใหญผลิตเพ่ือการยังชีพ จําหนายในรูปวัตถุดิบ และเหลือนํามาแปรรูป ทําให

ขาดการบริหารจัดการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ  หากแยกกันผลิตหรืออยูในลักษณะตัวใครตัวมันทําให

โอกาสที่จะพัฒนาใหเขมแข็งคอนขางยาก ขาดเครือขาย อัตลักษณ และตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย                          

ขาดความเช่ือมโยง (Linkage) การประสานงานกับภาครัฐเปนแบบหลวม ๆ ขาดการสนับสนุนดานความรู 

ทักษะ การเปนพ่ีเลี้ยงดานวิธีคิด รวมถึงขาดการประสานงานการทํางานท่ีเช่ือมตอระหวางกลุมกับภาครัฐ 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานสนับสนุนอื่น  ขณะเดียวกันภาครัฐขาดการติดตามประเมินผล                                             

ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน (Yotkaew, 2017)

  นอกจากนีป้ญหาและอปุสรรคของกลุมวสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยียงัประกอบดวยรายละเอยีด

ดังตอไปนี้ คือ 

  2.1 ปญหาดานการผลิต คือ การขาดความรูดานเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาพัฒนาการผลิต 

(Praphattanphisut Intiviro, 2014 ;  Srigiofun et al., 2012  ; Klinchan, 2014)  ในขณะท่ี  Bacenetti, Fusi, 

Negri, Bocchi & Fial (2016) ที่ศึกษา การผลิตระบบอินทรียอยางยั่งยืน กรณีศึกษา การตรวจสอบการปลูก

ขาวในอิตาลี พบวา การผลิตขาว อินทรียจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ 11 รายการ อาทิ ปจจัยการผลิต 

เชน ปุย การเก็บขอมูลการเก็บเกี่ยว การวิเคราะหสภาพอากาศ พื้นที่ นํ้าสะอาด เคร่ืองจักร รวมไปถึงการนํา

เทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดความย่ังยืน (Bacenetti et al., 2016) ซึ่งสอดคลองกับ Rattanawilai (2014) ที่พบ

วา จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดีในฟารม (ตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรียนานาชาติ IFOAM) การเก็บเกี่ยวเฉพาะที่ใชประโยชนได การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

มคีณุภาพตรงตามความตองการของผูซือ้ มคีวามตอเนือ่งและมคีวามสมัพนัธกนัในระบบโซอปุทาน (Supply 

Chain)

  2.2  ปญหาดานการตลาด คือ ราคาขาวตกต่ํา การถูกกดดันราคาจากพอคาคนกลาง                             

มีแหลงรับซ้ือจํานวนนอย ขาดความรูเกี่ยวกับดานการตลาด การจัดจําหนายยังมีการกระจายตัวไดนอย                        

เพราะลูกคามีเฉพาะกลุมและการสงเสริมการตลาดมีนอยมาก ไมมีแหลงจําหนายขาวอินทรียที่เพียงพอตอ

ความตองการของตลาด บรรจภุณัฑของขาวอนิทรียยงัไมมีการติดฉลากทีใ่หขอมลูทีช่ดัเจน (Yotkaew, 2017 

; Klinchan, 2014) 

  2.3 ปญหาดานตนทนุ จากการศึกษาตนทุนการทํานา ของ Isavilanont (2015) พบวา ตนทุน

การทาํนาของไทยในป พ.ศ. 2558 อยูที ่9,266 บาท/ตนัในขณะที ่Luanjiraphan (2010) และ Ketpirut (2013) 

ที่ศึกษาการเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวอินทรียและการปลูกขาวใชสารเคมี พบวา                        

การผลติขาวอนิทรยีมตีนทนุทัง้หมดเฉลีย่ตอไรตํา่กวาการผลติขาวใชสารเคม ีและการปลกูขาวอนิทรียมกีาํไร

สทุธิสงูกวาการปลกูขาวใชสารเคมีอยางมนียัสาํคญัทางสถติซิึง่สอดคลองกบั Chancharoen, Wasontiwong 

& Srithongkerd (2015) ท่ีศกึษาเปรยีบเทยีบคาใชจายในการปลกูขาวอนิทรียกบัการปลกูขาวแบบเกษตรเคมี 
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พบวา คาใชจายในการปลูกขาวอินทรียมีคาใชจายทั้งสิ้น 2,480 บาท/ไร ในขณะท่ี คาใชจายในการปลูกขาว

แบบเกษตรเคมี มีคาใชจายอยูที่ 5,477 บาท/ไร

  2.4 ปญหาดานคน คอื การรวมกลุมเปนสิง่สาํคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน การรวมกลุมนั้นจะทําใหเกษตรมีอํานาจ                           

ในการตอรองทัง้ในดานการผลติและการตลาดและนาํมาซึง่ความรวมมอืกนัของสมาชกิในกลุม อกีท้ังยงัไดมี

การพัฒนาการทํางานเปนกลุม  มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลงเงินทุนและ                        

การไดรบัการสนบัสนนุจากแหลงเงนิภายนอก (Kusuntia, 2016) ตวัอยาง กลุมวิสาหกจิชมุชน ศนูยขาวชมุชน

บานอุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ มีการสรางเครือขายพ่ึงพากันและกัน เชนเดียวกับกลุมวิสาหกิจชุมชน                             

กลุมปลูกขาวอินทรียตําบลเชียงเพง อําเภออุมแสง จังหวัดยโสธร ไดมีการจัดตั้งทีมประสานงานทั้งภายใน

และภายนอกกลุมเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน (Department of Rice, 2016)

 3. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
                ขอมูลการสัมภาษณนายปญญา ใครครวญ หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง

ยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดกอต้ังกลุมฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีสมาชิก 39 ครัวเรือน ที่ปลูกขาว 

ผกัและผลไมอนิทรยี จาํนวน 250 ไร โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมคนรวมคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรูในแนวทางเกษตร

อินทรียในหลักทฤษฎีใหมใหเกิดรูปธรรมเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค

และตลาด เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียที่ไดรับการสงเสริมจากภาคีเครือขายท่ีเปนทั้งภาครัฐและ

เอกชน หนวยงานรองรบั ไดแก สถาบนัวจิยัขาวแหงชาตจิงัหวดัสุพรรณบรุ ี(สวช.)  เกษตรจงัหวดั เกษตรอาํเภอ 

และเกษตรตําบลจากโครงการนาแปลงใหญ สนบัสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย ลดตนทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ โดยกรมการขาวเปนผูรับรองมาตรฐาน  นอกจากน้ียังมี        

หนวยงานสนบัสนนุจากมลูนธิขิาวขวญั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) พฒันาชมุชน

จังหวัด ผูจัดจําหนายจากภาคเอกชน (บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด และบริษัทไทย ออกานิคฟูด จํากัด)                                  

ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุม ตลอดจนสรางเครือขายการตลาดท่ีแสวงหาความรวมมือ                

ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุ งทองยั่งยืนใหเปนศูนยเรียนรู                         

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และถายทอดประสบการณการใหแกประชาชนและ                     

องคกรอื่น ๆ ปจจุบันสมาชิกกลุมทุงทองย่ังยืนไดรับการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ”ชุมชนรวมรับรอง”                       

(PGS: Participatory Guarantee System) ซึง่เปนสวนหนึง่ในมาตรฐานของ Organic Thailand และ IFOAM 

และเปนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Lemon Farm ORGANIC PGS ปลูกขาวสายพันธุ                                                 

ทีต่ลาดอินทรียตองการ อาทิ ขาวหอมปทุม ขาวไรซเบอรรี ่ขาวหอมมะลิแดง ขาวหอมนิล ขาวหอมธรรมศาสตร 

และขาวทับทิมชุมแพ  สงขายบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) บริษัทซองเดอรไทยออแกนิคฟูด                           

และตลาดทองถ่ิน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
 

 
            

 
 

 
 

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  สุมกลุมตวัอยางดวยวิธกีารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุมตวัอยาง

ที่เปนเจาหนาที่เกษตรชํานาญการ จํานวน 7 คน  สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ                                     

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชการสัมภาษณตามแนวแบบสัมภาษณดวยคําถามปลาย

เปดเพ่ือคนหาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ                 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

  ประชากรกลุ มที่สาม คือ  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ มอื่นที่อยู ในระยะปรับเปลี่ยนใน                                         

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) กลุมสงเสริมเกษตรกร                      

บานตาลลูกออน (อาํเภออูทอง) และกลุมวสิาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจโตเร็ว (อาํเภอดานชาง) สุมกลุมตวัอยาง

ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร                      

จากกรมสงเสริมการเกษตร กลุมชมุชนละ 5 คน รวมจํานวน 15 คน  วธิกีารเก็บรวบรวมขอมลู  คอื การสัมภาษณ

เชิงลึกตามแบบสัมภาษณซึ่งมีกรอบแนวคําถามเก่ียวกับดานการผลิต ดานตนทุน ดานตลาด และดานคน 

และการจัดประชุมกลุ มยอย (Focus Group) เปนรายกลุ มชุมชนเพื่อสํารวจการบริหารจัดการและ                                        

ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุมสําหรับการผลิตขาวอินทรีย

 2.  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 
  ประชากรกลุมแรก คอื หวัหนากลุมวสิาหกจิชุมชนเกษตรอินทรยีทุงทองย่ังยนืทีป่ลูกขาวอนิทรยี 
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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

  ประชากรกลุมทีส่อง คอื บคุลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วของกบัขาวอนิทรีย ไดแก 

มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล                         

ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหารซองเดอร  จํานวน 7 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดประชุม                              

กลุมยอย (Focus Group) เพื่อกําหนดแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต                         

ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชน 3 กลุมท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียน (1 - 2 ป)  จากเคมีเปนอินทรีย                                  

เพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอื่นในจงัหวัดสุพรรณบุรี

 3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอ 1 และขอ 2
        การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจาก                          

การสัมภาษณเชิงลึกมาถอดความ แจกแจงความถ่ี และประมวลผลเปนคาความถี่และคารอยละ  สวนขอมูล

ทีไ่ดจากการประชุมกลุมยอยไดนาํมาถอดความ ใหรหสัตามประเด็นท่ีสนใจ วเิคราะห สงัเคราะห และตีความ  

จากนั้น นําผลการวิเคราะหทั้งหมดมาสรุปเพ่ือเปนแนวทางการบริหารการจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต

สาํหรับการผลิตขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื อาํเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชมุชนกลุมอ่ืนท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
  1.1 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต                     
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                    ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 4 ดาน คือ 

ดานคน ดานตนทุน ดานตลาด และดานการผลิต ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
 

  
(Key Success Factors) 

  
( ) 

 

 
1.  14 93.33 
2.  13 86.67 
3.  10 66.67 
4.  6 40.00 
5.  3 20.00 

 
1.  4 26.67 

 
1.  8 53.33 
2.  7 46.67 
3.  ( ) 5 33.33 
4.  2 13.33 

 
1.  1 6.67 

 จากตารางท่ี 1 พบวา 5 อันดับแรกที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ใหความสําคัญปจจัยดานคน ประเด็น

ผูนาํกลุม คดิเปนรอยละ 93.33 ลาํดบัที ่2 คอื ประเดน็สมาชิกกลุม คดิเปนรอยละ 86.67 ลาํดับที ่3 คอื ประเดน็

การบริหารจัดการกลุมที่ดี คิดเปนรอยละ 66.67 ลําดับที่ 4 คือ ประเด็นการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก 

คิดเปนรอยละ 40 และลําดับที่ 5 คือ ประเด็นการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 20  
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ตารางท่ี 2 
โครงสรางตนทุนการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน

   ( ) 
1.  500.08 20.46 
2.  292.20 11.96 
3. /  277.12 11.34 
4. /  237.12 9.70 
5.  278.73 11.41 
6. /  637.54 26.09 
7.  134.07 5.49 
8.  86.86 3.55 

 ( ) 2,443.73 100.00 
 

 จากตารางท่ี 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 คิดเปนตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉล่ียตอไร 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

เพือ่เปนการประหยัดตนทนุ และมีการรับรองเกษตรอินทรีย PGS โดยชุมชนตามหลักการและมาตรฐานเกษตร

อินทรียสากล   

  1.2 การจดัการและปญหาอปุสรรคในการจัดการกลุมชุมชนอ่ืนทีอ่ยูในระยะปรบัเปลีย่น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา
   ปญหาหลัก ไดแก
        ดานการผลิต คอื ปญหาแนวกันชนซ่ึงเกษตรกรมีความเห็นวา ตนเองตองเสยีคาใชจายเพ่ิมขึน้ 

และสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก ปญหาการจัดการนํ้าในชวงฤดูแลงมีจํานวนไมเพียงพอตอการปลูก ดานคน คือ 

การขาดองคความรูที่จําเปนตอการผลิตขาวอินทรีย และการขอใบรับรองมาตรฐานซึ่งเกษตรกรพบวา                            

มีระบบที่ซับซอน และดานทุน คือ คาใชจายสูง
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   ปญหารอง ไดแก

   ดานคน คือ ปญหาดานการวางแผนและกําลังการผลิต (Productivity) ซึ่งจะทําให                        

การคํานวณตัวเลขตนทุนมีความคลาดเคล่ือน ดานการผลิต คือ ปญหาวัชพืช เกษตรกรบางรายไมทราบ                     

วิธีการกําจัดวัชพืชที่ถูกตองและเหมาะสม ปญหาการขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ และเคร่ืองจักร เนื่องจาก

การปลูกขาวอินทรียนัน้ เกษตรกรไมสามารถนําอปุกรณทีเ่คยทํานาเคมีมาใชไดอกี จงึตองจดัหาอุปกรณใหม 

ทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องดินมีความเปนกรด/ดาง การซื้อเมล็ดพันธุ ขาว                               

การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ดานทุน คือ การบันทึกบัญชี ภาระหนี้สินและดานตลาด คือ ขาดชองทาง                   

การจัดจําหนาย

 2. แนวทางหนุนเสริมการจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวสิาหกิจ
ชุมชนเพ่ือนําไปขยายผลกับกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปแนวทางการหนุนเสริมเปน                
4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานตลาด ดานคน และดานตนทุน ดังนี้
  2.1 ดานการผลติ ขอมลูจากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทีป่ระชมุไดมกีารเสนอวา 

ควรใหความรูดานการปลกูขาวอนิทรยีแกเกษตรกรเพือ่นาํไปปฏบิตัติอไป เชน มกีารใหความรูและขอแนะนาํ

แกเกษตรกรในการศกึษาการทาํเกษตรอนิทรยี ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความรูความเขาใจอยางละเอียดตัง้แตคร้ังแรก

กอนลงมอืปลกู ศกึษาหาความรูและดงูานจากกรมวชิาการในโครงการเกษตรยัง่ยนื หรอืไปดงูานจากสถานที่

ตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ รวมท้ังมีการแนะนําผูปลูกรายใหมใหรูจักกับผูที่ประสบความสําเร็จเพ่ือให

เกษตรกรสามารถแลกเปล่ียนเรยีนรูจากผูมปีระสบการณจรงิ ควรมกีารแนะนําใหเกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตนเองสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ควรมีการแนะนํา

ใหเกษตรกรปลกูขาวอนิทรยีตามลาํดบัขัน้ตอน  โดยตองมคีวามมุงมัน่ตัง้ใจทาํงานรวมกนั ตลอดจนควรมกีาร

ใหคาํแนะนาํแกเกษตรกรในการเลอืกใชเมลด็พนัธุทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง และเกษตรกรควรทราบถงึ

ขอดีของการมีระบบแนวกันชนในการทําเกษตรอินทรีย 

   นอกจากน้ี ทีป่ระชุมยงัไดมกีารเสนอวา ควรใหความรูดานการจัดการผลิตโดยควรแนะนํา

ใหผูรเิริม่ใหมทกุทานรวมกลุมกนัในการผลิตขาว  ไมควรทําเพียงลําพงั เพราะการรวมกลุมกนัก็จะทําใหสมาชิก

เกดิการเรียนรูระหวางกันและกัน สมาชิกในกลุมทกุทานตองทราบวัตถปุระสงคของกลุมใหชดัเจน กลุมสมาชิก

ทุกทานตองซื่อสัตย หากสัญญาวาจะทําอะไร ตองดําเนินการทําในสิ่งที่กลาวไว นอกจากนี้ควรแนะนําให                

กลุมสมาชกิรูจกัการสรางเครอืขายกบับคุคลอืน่หรอืองคกรภายนอก  และหากเกษตรกรมปีญหาในการปลกูขาว

ควรแนะนําเกษตรกรวา ไมควรหลบปญหา แตควรแกไขไปทีละเร่ือง นอกจากนี้ เกษตรกรควรขอคําแนะนํา

กับผูตรวจประเมินในกรณีที่พบปญหา

  2.2 ดานตลาด จากวิธีการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูเขารวมประชุมไดเสนอ

แนวคดิ ความเหน็ และประสบการณ รวมทัง้ขอเสนอแนะทีเ่กีย่วของในการแกปญหาดานตลาดของทัง้ 3 กลุม 

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นแนวทางการหนุนเสริมดานตลาด คือ ผูนํากลุมฯ ตองนําตัวเองเขารวมในการอบรม/

ออกงาน/ออกราน เพราะการอบรมคอืหนึง่ในสถานะของการสรางเครอืขาย ในเรือ่งของการแลกเปลีย่นเรยีนรู                
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รูเขา รูเรา ออกราน รวมทํากจิกรรมตางๆ เพ่ือเปนการแนะนํา โฆษณา ประชาสัมพนัธใหทราบวา ไดทาํเกษตรอินทรีย

ทั้งกายและใจ ไมชาไมนานก็จะมีตลาดเขามาเอง เปนการสรางตนทุนความคิด ความเช่ือมั่น ความศรัทธา               

ที่เปนตนทุนที่ใหญมาก คือ พลังของกลุมที่รวมตัวกัน เกษตรกรตองเชื่อในตัวเราเองกอนแลวคนอื่นจะเชื่อ                  

ตามเพราะวาอินทรียมันดี สุขภาพมันดี และความเชื่อเหลานี้มันเปนตัวบอกของคุณภาพและราคา                          

เปนการทําตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) พรอมกับประชาสัมพันธเรื่องราวที่ใกลตัวเรา 

  2.3 ดานคน ผูเขารวมวิธกีารจัดประชุมกลุมยอยไดใหขอเสนอเก่ียวกับแนวคิด ขอคดิเห็นและ

ประเด็นขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาแนวการบริหารจัดการดานคน ไดดังนี้ รวมตัวกันการตรวจแปลง                           

(นาแปลงใหญ) เพื่อขอรับรองมาตรฐานใหองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย อาทิ ความรูดานการบริหาร

จดัการ การนาํเทคโนโลยีมาใช การออกรานในตลาดเกษตรอินทรยี มกีารตัง้เปาหมายหรือแนวทางในการผลิต

ขาวอินทรียอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการผลิตขาวอินทรีย วางแผนดานกําลังคนตามความถนัดของสมาชิกแตละคน      

ในกลุมใหเหมาะสมกับงานที่ตองรับผิดชอบ จัดสรรคนใหตรงกับความสามารถ ลดความขัดแยง แบงปน                     

ความรู และพัฒนาภาวะผูนําของบุคคล

   ขอมูลการหนุนเสริมดานคนนั้น มีองคประกอบที่หลากหลาย แตอยางไรก็ตามประเด็น                

ที่ไดกลาวขางตน มีความสอดคลองกับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย                    

ทุงทองยัง่ยนื อาํเภออูทอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี(ตารางที ่1) ถานาํแนวทางดงักลาวไปปฏบิตัจิะประสบความสาํเร็จ

เชนกัน

  2.4 ดานตนทนุ ผลจากวิธกีารจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทีป่ระชุมไดมกีารเสนอวา 

ควรมีการใหความรูดานการลดตนทุนในการผลิตขาวอินทรียแกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง 3 กลุม ดังนี้                               

การลดตนทุนไมไดเกิดจากการใชปุยอินทรียหรือเก็บเมล็ดพันธุไวใชแตเพียงอยางเดียวแตเปนการลดตนทุน

ทั้งกระบวนการ ไดแก ปจจัยคาเก็บเกี่ยวที่มาจากคาเชื้อเพลิงที่ผันผวนอาจทําใหคาใชจายจากการเก็บเกี่ยว

สงูขึน้ แตถาเกษตรกรรวมตวักนัตอรองคาเกบ็เกีย่วกจ็ะลดลง นอกจากนีเ้กษตรกรยงัสามารถลดตนทนุไดจาก

การเก็บเมล็ดพันธุไวใชในรอบการผลิตตอไป หรือคาแรงงานจางหวาน/ดํา เกษตรกรสามารถลดตนทุน                       

ดวยการใชแรงงานในครอบครัวได จากการสัมภาษณ นางรัชนี วิเศษสิงห พบวา คาปุย/สารกําจัดวัชพืชนั้น 

ถาเกษตรกรผลติเองจะลดคาใชจายไปไดมาก และคาใชจายทีล่ดลงสามารถนาํไปเปนคาใชจายดานการศกึษา

ใหกบัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนคารกัษาพยาบาล  สอดคลองกบันายเดชา จนัทรบริบรูณ. ไดใหความเห็น

เพิ่มเติมวา คาใชจายท่ีลดลงคือ รายไดที่เพิ่มขึ้นจนสามารถนํามาซ้ือที่นาแปลงใหมเพิ่ม ซึ่งตัวเกษตรกร                     

ยอมเปนหนีก้บัภาระท่ีเกดิขึน้นี ้ จะเหน็ไดวา การปลกูขาวอนิทรียถอืเปนทางออกหนึง่ของเกษตรกร เนือ่งจาก

การปลูกขาวอินทรียนั้น มีตนทุนการปลูกขาวอยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเทียบกับตนทุนการปลูกขาวแบบเคมี                         

รวมท้ังราคาขายขาวอินทรียกย็งัมรีาคาขายท่ีสงูกวาราคาขายของขาวท่ีปลกูแบบเคมีดวย สาํหรับแนวหนุนเสริม

ดานตนทุนที่เกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชน (การปลูกพืชหรือตนไมเพื่อปองกัน

การปนเปอนสารเคมีจากแปลงใกลเคียง) และการขุดบอนํ้าของเกษตรกรท่ีตองการปรับเปล่ียนมาปลูกขาว

อินทรีย ทําใหไมสามารถผานเกณฑในการรับรองมาตรฐานน้ัน ที่ประชุมไดเสนอแนวทางหนุนเสริม ดังนี้ 
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   2.4.1   ขอใหนาํเสนอขอมลูตอภาครัฐเพือ่พจิารณาทบทวนแนวทางการใหเงนิทนุสนับสนนุ

แกเกษตรกร โดยขอใหพิจารณาปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการใหเงินทุนสนับสนุนจากเดิมที่มีการใหเงินทุน

สนับสนุนหลังจากที่ผานเกณฑรับรองมาตรฐานแลว ควรจะเปลี่ยนมาเปนการใหเงินทุนสนับสนุนใน                               

ระยะเริ่มตนเพื่อใชเปนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า  ซึ่งนาจะสอดคลองกับความตองการ                          

ใชเงินทุนของเกษตรกร อยางไรก็ตามแนวทางดังกลาวเกี่ยวของกับกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ                                          

ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานรับผิดชอบควรหารือรวมกันเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดตอไป  

   2.4.2   พิจารณาแนวทางการสนับสนุนขอมูล แหลงเงินทุนรวมท้ังการจัดหาแหลงเงินทุน

ในการสนบัสนนุเงนิทนุจากภาครฐัและหนวยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่นาํมาใชเปนเงนิทนุในการจดัทาํแนวกนัชน

และขุดบอนํ้า สําหรับเกษตรกรที่ตองการปรับเปล่ียน เชน จัดหาจากกองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาหมูบาน 

เปนตน ทั้งนี้ถือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวอินทรียกันมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) ที่ใชในการดําเนินการผลิตและ

การบริหารจัดการเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืนนั้น 

สามารถจําแนกออกเปนปจจัยตามหลักแนวทางการบริหารจัดการได 4 ดาน ดังนี้

 1. ปจจัยดานคนและบริหารจัดการภาพรวม ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุมที่ดี 

การสรางเครอืขายและการรวมกลุม การไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานภายนอก สขุภาพและความปลอดภยั 

ดังนี้ ผูนํากลุม (นายปญญา ใครครวญ) มีภาวะผูนํา มีทุนทางปญญาที่เปนภูมิปญญาชาวบาน (การทํา                         

ปุยอนิทรีย) มวีฒุภิาวะทางสังคมและใจกวาง ชวยเหลือ แบงปนขอมลูใหกบัเพ่ือนสมาชิก ฯ มแีรงจูงใจภายใน                         

ที่เกี่ยวกับสุขภาพของตน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับ Vitayaudom (2011) ที่กลาววา ในโลก      

ที่มีการแขงขันสมบูรณ การพัฒนาในดานตางๆ ขององคกรเปนเรื่องที่จําเปน แตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปนสิง่ทีม่คีวามจาํเปนมากกวาเพราะทรพัยากรมนษุยนัน้เปนส่ิงทีม่คีาทีส่ดุ ดงันัน้สมาชกิกลุมฯ จงึมจีติสาํนกึ

ที่จะพึ่งตนเอง ตองการมีสุขภาพดีจากการเลิกใชสารเคมีและยาฆาแมลง และลดตนทุนการทํานาไปดวย 

เพราะการทําเกษตรอินทรียเปนลักษณะและวิถีการดําเนินการตามจิตสํานึก มีแนวคิด มีอุดมการณอินทรีย

อยางแทจริงที่จะตองรวมมือกัน ชวยเหลือกัน ดวยคุณธรรมที่รักตนเอง รักเพื่อนมนุษย รักธรรมชาติและ                     

รักษสิ่งแวดลอม มีความปรารถนาท่ีดีตอกัน ทั้งน้ีคณะผูวิจัยมีความเห็นวา  การบริหารจัดการกลุมเพ่ือ                        

ลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย ของกลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ทุ งทองยั่งยืน อําเภออู ทอง                                        

จงัหวดัสพุรรณบรุนีัน้ การลดตนทนุไมไดมาจากการลดการใชสารเคมแีลวปรับเปลีย่นมาใชปุยอนิทรียเทานัน้ 

แตตองปฏิบตัทิัง้กระบวนการตามท่ีไดกลาวมาท้ังหมด ไมวาจะเปนปจจยัดานคน ดานตลาด ดานตนทนุและ

ดานการผลิต ทั้งนี้การลดตนทุน เกษตรกรไมไดลดเพ่ือตัวเองหรือปฏิบัติตามภาครัฐ เมื่อลดตนทุนไดแลว                     

สิ่งที่เห็นและประจักษชัดคือ สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีความสุขไมมีความกังวลเรื่องความไมปลอดภัย 
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ดินมีความอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมดีมีความหลากหลายมากข้ึน สิ่งที่ไดรับอีกประการ คือ                     

สังคมรับรูวาเปนอินทรีย ใหการยอมรับ เกิดการแลกเปล่ียนและแบงปนความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Yotkaew (2017)  ทีพ่บวา ตองพัฒนาชาวนาใหมจีติวญิญาณเกษตรอนิทรยี มคีวามรูความเชีย่วชาญสามารถ

พัฒนาเปนแหลงเรียนรูเพ่ือการทองเท่ียว เนนผลผลิตที่เนนคุณภาพใหดึงคุณคาตอความคิดสรางสรรค                       

ตามวิถีสังคมไทย 

 2. ปจจัยดานตลาด การจัดจําหนาย การตลาดที่ดีและราคาขาวอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชน                            

เกษตรอินทรียทุ งทองย่ังยืนทําเกษตรพันธะสัญญา (Contact Farming) กับเครือขายซองเดอรและ                            

เลมอนฟารม เปนการทําตลาดแบบ B2B (Business to Business) ซึ่ง Bublitz & Peracchio (2015) แนะนํา

วา การใหขอมูลโภชนาการผานการโฆษณา มุงเนนคุณคาและประโยชนที่สุขภาพจะไดรับกอใหเกิดการรับรู 

ทําใหเกิดการตระหนักรู การทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้งหาผานส่ิงที่ปรากฏ                        

(Appearance) รูปลักษณ (Overall) สี (Color) กลิ่น (Odor) รสชาติ (Flavor) ความนุม (Mouthfeel)                                 

จึงควรมีฉลาก คําแนะนําที่ชัดเจนถึงคุณคาและคุณประโยชนจะทําใหผูบริโภคมีความรูสึกเช่ือมโยงกับ                          

สิ่งที่ไดรับและสุดทายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไดรับขอมูลยืนยัน (Recommend) เกิดความเชื่อมั่น

และปรับเปลี่ยนเปนการซื้อประจาํ (Menezes, Deliza, Chan & Guinard, 2011) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Iyambo & Otubanjo (2013) ที่ชี้ใหเห็นวา การทําตลาดและการใชสวนประสมทางการตลาดเปน                       

ความสาํเรจ็ในการแขงขนัทีจ่ะตอสูกบัคูแขงขนัในตลาด ซึง่เปนระดับของการจดัการและเปนองครวมทีจ่ะนาํ

ไปสูโปรแกรมทางการตลาดทีจ่าํเปนกอนทีจ่ะปลอยสนิคาออกสูตลาด นกัการตลาดจะตองทราบความตองการ 

(Demand) และมกีารตอบสนองดวยการใชสวนประสมทางการตลาดทีห่ลากหลายเพือ่นาํมาปรับแผนการตลาด 

(Luan & Sudhir, 2010 ; O’Connor & Rice, 2013) การทําธุรกิจเกษตรอินทรียเปนการทําตลาดท่ีมุงเนน

ลูกคา(Market Orientation) ทําใหองคกรทราบความตองการของลูกคาและสนองความตองการนั้นดวย                     

การผลิตสินคาและบริการตอบสนอง (Kumar, Subramanian & Strandholm, 2011; Liao, Chang, Wu & 

Katrichis, 2011; Nastase, Stoian & Ion, 2011) 

 3. ปจจัยดานตนทุน การจัดการตนทุนและเงินทุน พบวา ปญหาดานตนทุนของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียนน้ัน เปนเร่ืองตนทุนคาใชจายในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า                                

ซึ่งเปนคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญที่ตองการปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวอินทรีย ตองเผชิญกับ

ปญหาการขาดแคลนเงนิทนุ ทาํใหไมสามารถผานเกณฑรบัรองมาตรฐานได ซึง่ปญหาดงักลาวถอืเปนปญหา

หลักของเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012) ที่ศึกษาเรื่อง การสงเสริม                   

การทําเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย                                     

จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรในชวงการปรับเปล่ียนนั้น                           

เปนปญหาท่ีพบเห็นไดอยูเสมอ สําหรับเกษตรกรในระยะปรับเปล่ียน ตนทุนการปลูกขาวอินทรียของ                         

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จากตารางที่ 2 พบวา คาเก็บเกี่ยวและคาสีขาว ถือเปนตนทุน

หลักในการปลูกขาวอินทรียซึ่งคิดเปนรอยละ 26.09 รองลงมาเปนตนทุนคาเตรียมดิน คิดเปนรอยละ 20.46 
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ตนทุนคาเมล็ดพันธุ คานํ้ามันเช้ือเพลิง และคาจางหวานและดํา ซึ่งมีสัดสวนตนทุนที่ใกลเคียงกัน นอกจาก

นั้นเปนตนทุนคาปุย คาสารกําจัดวัชพืช คาใชจายอ่ืนๆ รวมถึงคาซอมแซมอุปกรณ แตตนทุนการปลูกขาว

อินทรียรวมเฉล่ียตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชนทุงทองย่ังยืน ประมาณ 2,443.73 บาท ซึ่ง Chancharoen, 

Wasontiwong & Srithongkerd (2015) ไดสรุปตนทุนคาใชจายในการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียเฉล่ียตอ

ไร เทากับ 2,480 บาท ดังนั้นจะเห็นไดวา ตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉล่ียตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืนมีคาตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรตํ่ากวา 36.27 บาท

 4. ปจจัยดานการผลติ พืน้ทีป่ลกูขาวและสภาพแวดลอมรอบแปลงนา แนวทางการจัดการพืน้ทีป่ลกู

และสภาพแวดลอมรอบแปลงถือเปนปจจัยสําคัญตอกลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุ งทองยั่งยืน                           

(ตารางที่ 1) ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.67 ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ Praphattanphisut Intiviro (2014) เรื่องการ                

ทาํนาขาวอินทรยีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรียนชาวนา  จงัหวดัสุพรรณบรุ ีกลาววา การบรหิาร

จดัการเกษตรอนิทรยีนัน้จะใหความสาํคญัตอสภาพแวดลอมเปนสาํคัญ เนือ่งจากวาพ้ืนฐานของเกษตรอนิทรยี

เปนระบบที่ปฏิเสธสารเคมีทุกประเภท เนนการปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณ หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพชืสด นอกจากนีย้งัพบวา ระบบเกษตรอนิทรยียงัเปนระบบทีม่กีารปองกนัสารเคมจีากพืน้ทีแ่ปลงนาทีอ่ยู

บริเวณใกลเคียง เชน ระบบกันชนทางนํ้า ระบบกันชนทางอากาศ และการปลูกพืชคลุมดิน เปนตน                                   

ระบบดังกลาวน้ีจะสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว สอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012)                  

ที่พบวา เกษตรอินทรียนั้นยังใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังระบบนิเวศท่ีเกี่ยวกับ

การเกษตร และใหความสําคัญตอความสมบูรณของพื้นที่ปลูก แหลงนํ้า และดิน เปนตน ซึ่งการผลิต                              

ระบบอนิทรยีอยางยัง่ยนืนัน้จะตองมกีารวิเคราะหผลกระทบปจจยัการผลติ เชน ปุย การเกบ็ขอมูล การเกบ็เกีย่ว 

การวิเคราะหสภาพอากาศ พืน้ที ่นํา้สะอาด เครือ่งจักร รวมไปถึงการนําเทคโนโลยมีาใชเพือ่ใหเกดิความย่ังยนื 

(Bacenetti et al., 2016) คือ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดี

ในฟารม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูซื้อ มีความตอเนื่องและ

มีความสัมพันธกันในระบบสายโซอุปทาน (Supply Chain) (Rattanawilai, 2014)

สรุป
 คณะผูวจิยัไดสรปุแนวปฏิบตัทิีด่ ี(Best Practice) ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรยีทุงทองย่ังยืน 

4 ดาน คือ ดานคนและการบริหารจัดการในภาพรวม ดานตลาด ดานตนทุนและดานการไดแก ผูนํากลุม 

สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม สวนปญหาอุปสรรคในการจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนอ่ืนที่ยังอยูใน

ระยะปรับเปลี่ยน คือ การทําแนวกันชน การบริหารจัดการนํ้า องคความรูดานเกษตรอินทรีย การบันทึกบัญชี 

ภาระหนี้สิน ชองทางการจัดจําหนายและบรรจุภัณฑ การใหแนวทางหนุนเสริม คือ การใหความรูดานเกษตร

อินทรีย เพื่อใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณ มีพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรรวมกลุม

เพือ่ใหเกดิการเรียนรูระหวางกนั ดานตลาด ควรศกึษาดงูาน อบรม รวมกจิกรรมออกราน เปนการสรางเครือขาย                 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  ประชาสัมพันธใหผู บริโภคทราบ เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นดานคุณภาพและราคา                               
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ดานคน ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เขาถึงระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย และการประสานงาน นอกจากน้ี

ควรรวมแปลงใหญเพือ่ขอรับรองมาตรฐาน เพ่ิมความรูดานการบริหารจัดการ  ดานเทคโนโลยี  ดานการตลาด

เกษตรอินทรีย บริหารจัดการคน มีความมุงมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจน ลดความขัดแยง สมาชิกทุกคนจะตอง

บันทึกขอมูล รายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือจะไดนํามาวิเคราะหแนวทาง                                  

ในการแกไขปญหาในรอบการผลิตตอไปและเปนการพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 สําหรับขอเสนอแนะการวิจัยในคร้ังตอไป ไดแก 1) ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหน้ีสิน                     

ของเกษตรกรอยูในระยะปรับเปล่ียน และ 2) ควรศึกษาโซอุปทาน (Supply Chain) ขาวอินทรียใน                            

จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพัฒนาและยกระดับเปนโซคุณคา (Value Chain) 
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู                     

2) เพือ่พฒันาคลงัสือ่ออนไลนและศกึษาผลการใชคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศึกษาของคร ูประชากรทีใ่ชศกึษา 

เปนครูสังคมศึกษา 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน โดยใชหลกัการ ADDIE 

Model ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา 

การนําไปใช และการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แบบสํารวจความตองการใชสื่อออนไลน                          

วิชาสังคม 2) คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 3) แบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                        

สถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา สภาพการใชสื่อ                     

สวนใหญจะใชสือ่แผนภาพและเลือกใชสือ่จากส่ือสิง่พมิพมากท่ีสดุ ซึง่ครูสงัคมศึกษาสวนใหญ มคีวามตองการ

ในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียนชวยสอนใหดียิ่งข้ึน                            

โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังสื่อจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา หนาที่พลเมือง 
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ประวัติศาสตรเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร อีกทั้งยังมีแผนการสอน ความรูทั่วไป และขอสอบ โดยสามารถ

เลือกใชตามความตองการของครูผูสอน ซึ่งสื่อที่รวบรวมสวนใหญเปนสื่อออนไลนจากอินเทอรเน็ต บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาที่เปนความรูในหลายรูปแบบและเปนสื่อคอมพิวเตอร ผลการประเมิน

การใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดานเนื้อหาสาระ 

ดานครูผูสอน และดานคุณคาของสื่อ พบวา คุณภาพของคลังส่ืออยูในระดับดี

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



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 256288

บทนํา
 โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม จงัหวดัเชยีงใหม  สงักดัสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตเิปนสถานศกึษา

ของคณะสงฆอีกทางเลือกหน่ึงที่มีเยาวชนและพอแมผูปกครองกลุมหน่ึงใหความสนใจเลือกทางเลือกน้ี                         

เพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนเปนจํานวนมาก โดยโรงเรียนของคณะสงฆมุงหวังจะจัดการศึกษาใหแก

เยาวชนที่อยูในวัยกําลังศึกษาแตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และจัดการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานใหกบัผูเรยีนท่ีอยูในเพศบรรพชิตทัว่ประเทศท่ีกระจายอยูทัว่ทกุพ้ืนทีข่องประเทศ จาํนวน 399 แหง 

แตจากการศึกษาขอมลูพบวา โรงเรียนพระปริยตัธิรรม จงัหวดัเชียงใหม สวนใหญมปีญหาสาํคัญท่ีเหมอืนกนั 

คือ นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียนคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน อาจเปนเพราะโรงเรียนยังขาด

ความพรอมทางดานปจจัยตางๆ เชน มีครูไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและ                  

วัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีราคาแพงเน่ืองจากการขาดการจัดสรรงบประมาณ                

ที่เพียงพอ (Ministry of Education, 2010, 25-23) ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Phrachakrapol                            

Siritharo (2016, 228-245) ที่ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยโรงเรียนศรีจันทรวิทยา พบวา               

มีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนไมเพียงพอสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  และไมมีสื่อการสอนท่ีทันสมัย                       

ครูไมคอยไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 ทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไมผานการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม จึงไดดําเนินโครงการ                                   

เพือ่แกปญหาโดยใชโครงการสงเสริมและพัฒนาครูผูสอน  การจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู  โครงการสราง

พลังรวมเพือ่พฒันาโรงเรยีน  ทัง้ยงัเปนการเพิม่ศักยภาพการบรหิารจดัการองคกรตามแนวการใชโรงเรยีนเปนฐาน 

ซึ่งมีผลทําใหโรงเรียนศรีจันทรวิทยาผานการประเมินคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                          

ของนักเรียนอยูในระดับดีขึ้น และเมื่อวิเคราะหสภาพปญหาและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน                         

ทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดังกลาวขางตน พอสรุปไดวาผลการดําเนินงาน                    

ยังไมสามารถกอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาดานผูเรียนโดยเฉพาะดานกระบวนการคิดในมาตรฐานที่ 4           

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมาตรฐานที่ 5 ซึ่งปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ The Thailand 

Development Research Institute (TDRI) (2015) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่งของปญหาคุณภาพ                     

การศึกษาของไทยในทุกระดบั คอื การทีร่ะบบการศกึษาในปจจบุนัเปนระบบท่ีไมเอือ้ตอการสรางความรับผิดชอบ 

(Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21                               

(21st Century Skills) ดังนั้นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จังหวัดเชียงใหม จึงจะตองมีลักษณะเปนแบบพลวัต นั่นคือ ตองปรับเปล่ียนใหทันและสอดคลองกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน โดยมุงสูทิศทางของสังคมแหงการเรียนรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการสอนออนไลน (Educational Technology Center, 2007, 8)

 ดงันัน้ จากสภาพปญหาของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมดงักลาวขางตน ผนวกกบัความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ที่จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยเฉพาะสื่อออนไลนมา
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แกไขปญหาในการจดัการการเรยีนรูในวชิาสงัคมศกึษา รวมท้ังเปนการพัฒนาทกัษะและเทคนคิของครูผูสอน

ใหทันตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมความพรอมสูวิสัยทัศนดานการศึกษาในยุค Thailand 4.0                      

ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทําการวิจยัเพ่ือพฒันาคลงัส่ือออนไลนวชิาสังคมศกึษา สาํหรบัแกปญหาการขาดแคลน

สื่อการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา และเพ่ือใหผู เรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตาม                           

ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล รวมทั้งยังสามารถชวยเพิ่มทักษะในการใช

คอมพิวเตอรใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม                           

จังหวัดเชียงใหม

 2. เพ่ือพัฒนาคลังสื่อออนไลนและศึกษาผลการใชคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู      

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ผูสอนตองมีทักษะในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ 

คน หรือวิธีการที่ชวยเปนตัวกลางในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตั้งไว                         

ผูสอนควรหลีกเล่ียงการผลิตและการใชสื่อท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาท่ีขัดแยงกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียน

โดยผูสอนสามารถตรวจสอบและศึกษาเพื่อปรับใหเหมาะสมกอนนําสื่อไปใชในสถานการณจริงในหองเรียน 

ซึง่แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูเปนพ้ืนฐานทีจ่ะนาํมาใชในการออกแบบคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศกึษา ซึง่ทฤษฏี

ที่เกี่ยวของกับการออกแบบคลังสื่อเพ่ือการเรียนการสอนท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ประกอบดวย                     

3 ทฤษฎีหลัก ดังนี้ (Mangkhang, 2018, 45)

 1. ทฤษฎีกลุมพฤตกิรรมนยิม (Behaviorism Theory) ทฤษฎีกลุมพฤตกิรรมนยิมเชือ่วา การเรยีนรู

ของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและ            

การตอบสนอง (Stimulus and Response) การตอบสนองตอสิง่เราของมนษุยจะเกดิขึน้ควบคูกนัในชวงเวลา

ที่เหมาะสม การสรางส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมเปน                     

การนําเสนอเน้ือหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววา เปนลําดับ                          

การสอนที่ดี และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 2. ทฤษฎีกลุมปญญานิยม (Cognitivism Theory) ทฤษฎีปญญานิยมน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของ
ชอมสกี ้(Chomsky) ทีไ่มเหน็ดวยกบัสกนิเนอร (Skinner) บดิาของทฤษฎีพฤตกิรรมนยิมในการมองพฤตกิรรม

มนุษยมนุษยไววา เปนเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร สวนชอมสก้ี (Chomsky) เช่ือวา พฤติกรรม                     

ของมนุษยนั้นเปนเร่ืองของภายในจิตใจมนุษยไมใชผาขาวท่ีเมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนุษย                      

มีความนึกคิด มีอารมณ จิตใจ และความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป การออกแบบการเรียนการสอน                   



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 256290

ก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย ในชวงนี้มีแนวคิดตางๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน แนวคิด

เกีย่วกับการจาํ (Short Term Memory, Long Term Memory and Retention) แนวคดิเก่ียวกบัการแบงความรู 

ออกเปน 3 ลักษณะคือ ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่อธิบายวา

ทาํอยางไรและเปนองคความรูทีต่องการลาํดบัการเรยีนรูทีช่ดัเจน ความรูในลกัษณะการอธบิาย (Declarative 

Knowledge) ซึง่ไดแก ความรูทีอ่ธบิายวาคืออะไร และความรูในลกัษณะเงือ่นไข (Conditional  Knowledge) 

ไดแก ความรูที่อธิบายวาเมื่อไร และทําไม ซึ่งความรู 2 ประเภทหลังนี้ไมตองการลําดับ การเรียนรูที่แนนอน

ตายตัว  สือ่ออนไลนเพือ่การศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมก็จะมีโครงสรางของบทเรียน

ในลักษณะสาขาอีกเชนเดียวกัน โดยผูเรยีนทุกคนจะไดรบัการเสนอเน้ือหาในลําดับทีไ่มเหมือนกัน โดยเน้ือหา

ที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ

ซึ่งนอกจากผูเรียนแลวการสรางประสบการณใหกับผูเรียนก็มีความสําคัญเชนกัน

 3.  ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสม (Constructivism Theory) เช่ือวาการใหบุคคลหน่ึงบุคคลใด                 

ไดลงมอืกระทาํหรอืสรางสรรคความหมายจากประสบการณของตน องคความรูจะถกูสรางข้ึนโดยคนผูนัน้เอง 

ผานชุดของประสบการณตางๆ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของตนและมีความแตกตางกนัไปในแตละคน การนําทฤษฎี

การเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสมไปใชในการเรียนการสอน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนรูมากที่สุด

เมื่อใชในการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายวิชาเขาดวยกัน และผูเรียน มีพื้นฐานความรูหรือประสบการณ                 

ของเน้ือหาเหลานัน้แลวอยางดีโดยมีกจิกรรมท่ีสนบัสนนุใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ เชน การประดิษฐ

คิดคน การแกปญหาแบบซับซอนในสถานการณตางๆ เปนตน 

  นกัทฤษฎกีลุมนีเ้ชือ่วากระบวนการเรยีนรูสาํคญักวากระบวนการสอน แตละบคุคลสามารถสราง

ความรูไดดวยตนเอง ฉะนัน้การออกแบบการเรยีนการสอนจงึตองมุงเนนการวางแนวทาง และสภาพแวดลอม

การเรียนใหเอื้อตอการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McGriff (2000 as cited in 

Wiboolyasarin, 2014) ที่ใชหลักการ เอ็ดด้ี โมเดล (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation: ADDIE Model) ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีไดรับความนิยมมานาน มีความยืดหยุน และใหอิสระ                         

แกผูสอนในการออกแบบและพฒันาสือ่การสอนมากทีส่ดุ เนือ่งจากเปนรูปแบบทีง่ายและมขีัน้ตอนการลงมอื

ปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนําไปใชกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนา

นวตักรรมสือ่การสอน ADDIE Model เปนแบบจาํลองทีพ่ฒันาใหกบักองทพัของสหรฐัอเมรกิาในป พ.ศ. 2518 

โดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรฐัฟลอริดา (Branson, 1975) ไดรบัการพัฒนาโดยกองทัพ

ของสหรัฐอเมริกามาอยางตอเน่ือง (Department of the Army, United States 2011) และถูกใชงาน                         

อยางกวางขวางในสถานศึกษาเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง มขีัน้ตอนประกอบดวย 

การวเิคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพฒันา (Development) การนาํไปใช (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                      
การเขารวมโครงการใชสื่อออนไลนทั้งชายและหญิงเฉพาะท่ีเปนคฤหัสถเทานั้น 
 2. ขั้นตอนในการวิจัย
      การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการใชแนวคิดของ McGriff (2000) ที่ใชหลักการ ADDIE Model                   
เปนแบบจําลองสําหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมส่ือการสอนรายวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู                                
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา ความตองการ จุดมุงหมาย 
เนื้อหา  ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นการการเรียนจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 
  ขัน้ตอนที ่2 : การออกแบบ (Design) หลังทราบปญหา ความตองการ จดุมุงหมาย เนือ้หาปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาออกแบบออกนวัตกรรมส่ือ 

ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนการออกแบบการสรางคลังสื่อ
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  ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนา (Development) หลังจากที่ไดทดสอบและสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ         

ดานตางๆ จนเกดิความมัน่ใจแลวผูวจิยัออกแบบและพฒันานวตักรรมสือ่การสอน โดยเริม่ดาํเนนิการพฒันา

คลงัสือ่โดยการสรางเวบ็คลงัสือ่ www.ppsnnk.com ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress เปนการดาํเนนิการ

สรางคลังสื่อและมีการทดสอบการทํางานของคลังส่ือออนไลนรวมถึง การประเมินผลระหวางทาง                              

(Formative Evaluation)

  ขัน้ตอนที ่4 :  การนาํไปใช (Implementation) เม่ือผูวจิยัไดออกแบบและพฒันาคลงัสือ่ออนไลน

สังคมศึกษาแลวไดดําเนินการแกไขตามเหมาะสม จากนั้นจึงนําคลังส่ือออนไลนไปใชงานจริงในงานวิจัย

  ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน                       

ตามเกณฑและเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนานวัตกรรมคลังส่ือออนไลนสังคมศึกษาตอไป

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

      3.1 แบบสํารวจความตองการใชสือ่ออนไลนวชิาสังคมศึกษา แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที ่1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสาํรวจ ตอนที ่2 ขอมลูสภาพการใชสือ่ในจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

ตอนที่ 3 สํารวจความตองการใชสื่อออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน                        

ผลที่ไดมีคาเทากับ 0.90 คาความสอดคลองของเนื้อหาสวนใหญมีความเหมาะสมและนําไปทดลองใชกับ                  

ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดลําพูน ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 20 คน 

  3.2 คลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา ผูวิจัยสรางคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา                   

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress โดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซตชื่อ www.ppsnnk.com โดยรวบรวม

และจดัทาํเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ จดัเปน 5 สาระ คอื ศาสนา หนาทีพ่ลเมือง ประวตัศิาสตร 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

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 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 และวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินการใชคลังส่ือออนไลน

วิชาสังคมศึกษา โดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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

 จากนัน้วิเคราะหคาคะแนนของแบบประเมนิ โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลีย่ ดงันี้

   คาเฉลี่ยตั้งแต   4.51-5.00 หมายถึง ดีมาก

   คาเฉลี่ยตั้งแต   3.51-4.50 หมายถึง ดี

   คาเฉลี่ยตั้งแต   2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง

   คาเฉลี่ยตั้งแต   1.51-2.50 หมายถึง นอย 

   คาเฉลี่ยตั้งแต   1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาคลังสื่อออนไลนสําหรับครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้

 1.  ผลจากการสํารวจความตองการส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
      1.1 ผลวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสาํรวจความตองการสือ่ออนไลนวชิาสังคมศกึษา 

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 

สภาพการใชสื่อของผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนเฉล่ีย 1-3 คร้ัง/วัน (รอยละ 

66.00) ระยะเวลาใชสือ่เฉลีย่ 11-20 ชัว่โมง/สปัดาห (รอยละ 46.00) ใชส่ือแผนภาพในการจัดการเรียนการสอน 

(รอยละ 24.79) และเลือกใชสื่อจากสื่อสิ่งพิมพ (รอยละ 31.68)

  1.3 ผลวิเคราะหขอมลูดานความตองการใชสือ่ออนไลนในการจดัการเรียนการสอนสังคมศกึษา 

พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการเลือกใชสื่อออนไลนจากยูทูป (Youtube) (รอยละ 38.04)                            

ตองการพัฒนาทักษะจากการใชสือ่ออนไลนดานเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการส่ือออนไลนเพ่ิมเตมิ

ในเนือ้หาสาระเศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36) ตองการใชสือ่การเรยีนการสอนผานคอมพวิเตอร (รอยละ 28.24) 

ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74) 

ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นประยุกตใช (รอยละ 25.20) ตองการพัฒนา

ทกัษะการใชสือ่ประเภทบทเรียนชวยสอน (รอยละ 24.16) และตองการส่ือการเรียนการสอนประเภท Animation 

(รอยละ 22.79) 
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 2. ผลการพฒันาคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศกึษาสาํหรบัคร ูโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมจงัหวดัเชยีงใหม 
  ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาที่ใชหลักการ ADDIE Model                    

เปนแบบจําลองมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียด ตอไปน้ี  

  ขั้นตอนท่ี 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ไดเนื้อหาสาระของกลุมสังคมศึกษาของระดับมัธยมศึกษา  แนวคิดการสรางสื่อออนไลน 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับคลังสื่อออนไลน ความสําคัญ และประเภทของส่ือการสอน เพื่อเปนฐานใน

การสรางคลังสื่อ นํามาวิเคราะหและจัดเรียงความตองการจากแบบสํารวจเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ                 

จัดทําคลังสื่อ

  ขั้นตอนท่ี 2: การออกแบบ (Design) ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สาระหลัก ไดแก สาระท่ี 1 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 

เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ซึ่งแตละสาระประกอบดวย ความรูทั่วไป 

แผนการสอน เอกสารประกอบการสอนและขอสอบ และมีหมวดความรูทั่วไป ขาวสารขอมูลของสังคมไทย

และสังคมโลก 

  ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) ผูวิจัยสราง “คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา”                             

ออกมาในรูปแบบของการผสมผสานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 2 ประเภท คือ (1) คลังส่ือออนไลนวิชา

สังคมศึกษา เพื่อการนําเสนอขอมูล มีลักษณะเปนการสื่อสารแบบทางเดียว โดยที่ผูสอนสามารถใชขอมูลกับ

กลุมยอยจนถึงกลุมใหญ มีวัตถุประสงคทั่วไปเพ่ือเนนความรูและทัศนคติ เปนที่นําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบ

การตัดสินใจใชสื่อสังคมศึกษา (2) คลังสื่อสังคมออนไลนวิชาสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู ดวยตนเอง                              

เปนลกัษณะการสือ่สารแบบสองทางโดยประยกุตใชประกอบกบัแนวคดิทฤษฎจีติวทิยาและทฤษฎกีารเรยีนรู

เปนหลัก เพื่อใหผูสอนและผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนและการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของคลังสื่อไดอยางอิสระอีกดวย

  ขั้นตอนที่ 4: การนําไปใช (Implementation) การนําคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษาไปใช                       

ในการเรียนการสอน สามารถใชไดกับคอมพิวเตอรทั่วไป  แท็บเล็ต, Desktop PC และ สมารตโฟน เชื่อมโยง

การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ อีกทั้งขอมูลขาวสารอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ                      

ทีผู่ศกึษานําไปติดตาม เพือ่ใหขอมลูมกีารเปล่ียนแปลงใหทนัสมัยอยูเสมอบนเว็บไซต ชือ่ www.ppsnnk.com

  ขั้นตอนท่ี 5: การประเมินผล (Evaluation) การประเมินการใชคลังส่ือสังคมศึกษาศึกษา พบวา 

คลังสื่อชวยสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนรูในสถานท่ีตางๆ นอกเหนือจากหองเรียน ผูสอนสามารถใชสื่อ    

ไดในทุกๆ สถานที่ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนภายใตการเชื่อมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต

 3. ผลวิเคราะหจากการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 
              ผูวจิยัไดใหกลุมตัวอยางทีเ่ปนครสูอนสงัคมศึกษาไดทดลองใชคลงัสือ่ออนไลนทีผู่วจิยัสรางและ

พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการใชงานของครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา
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 จากการทดลองใชคลังสื่อออนไลนไดผลวิเคราะหจากการประเมินการใชคลังส่ือออนไลน                                   

วิชาสังคมศึกษา โดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับดี  คือ ดานเนื้อหาสาระ (   = 4.28) ดานครูผูสอน               

(   = 4.20) และดานคุณคาของส่ือ (   = 4.08) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวา ดานเนื้อหาสาระ

อยูในระดับดีมาก คือ สื่อมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม      

กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (    = 4.62) สื่อมีเนื้อหาท่ีสงเสริมแนวคิดการนํา                               

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคม (   = 4.52) ดานครูผูสอน                      

อยูในระดับดีมาก คือ สื่อที่ใชชวยสรางความม่ันใจใหผูสอนในการใชเชิงวิชาการและวิชาชีพ (   = 4.56) 

และดานคุณคาของส่ืออยูในระดับดีทุกรายการประเมิน ดังตารางที่ 1-3

ตารางท่ี 1
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                        

ดานครูผูสอน

   SD 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 

 

 
 

 

 

 
4.56 

 
4.30 
4.18 
4.04 

 
3.94 

 
0.52 

 
0.65 
0.63 
0.60 

 
0.62 

 
 

 
 
 
 

 
 

  4.20 0.60  
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ตารางท่ี 2
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                        

ดานเนื้อหาสาระ

                   SD  
1 
 
2 
 

3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

 

 
  

 
 

 21  
 

     
   

 
 

 
       

 
   

   
 

 
 

 
4.62 
 
4.52 
 
4.40 
 
4.32 
 
4.26 
 
4.14 
 
4.14 
 
4.06 
 
4.04 

 
0.49 
 
0.50 
 
0.49 
 
0.47 
 
0.60 
 
0.53 
 
0.57 
 
0.47 
 
0.60 
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ตารางท่ี 3
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                       

ดานคุณคาของส่ือ

  SD 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
 

 
 

 

 

 

 
4.32 

 
4.12 

 
4.06 

 
3.98 

 
3.90 

 
0.47 

 
0.48 

 
0.59 

 
0.51 

 
0.58 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  4.08 0.53  

 4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
      จากการสํารวจความตองการสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ                               

ควรมีการสํารวจการใชสื่อในกลุมสาระสังคมศึกษา และส่ืออื่นในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ การใชแหลง                     

การเรียนหรือแหลงวิทยาการที่สําคัญในทองถ่ิน ชุมชน หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อใหเปนขอมูลในการแลกเปล่ียน

ความรู ทักษะ และความหลากหลายในการใชสื่อ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระ

สังคมศึกษาตอไป และจากการประเมินการใชคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา พบวา ผูประเมินไดเสนอแนะ

เพิม่เตมิ ในดานเนือ้หาของคลงัสือ่ควรเพ่ิมเตมิวดิทีศันสรุปการสอน หรอืเนือ้หาในกลุมสาระเพ่ิมเตมิ อีกทัง้ยงั     

มีความตองการในการใชกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครูกับครูตางพื้นที่ในกลุมสาระ

สงัคมศกึษา เพือ่เปนการแลกเปลีย่นความคดิ เทคนคิการสอนตางๆ ใหครูสงัคมศึกษาตางพ้ืนทีไ่ดนาํไปศกึษา

และทดลองใชเพ่ือปรับปรุงเทคนิค และวิธีการสอนของตนเองใหพัฒนายิ่งข้ึนดวย

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
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 1.    ผลวเิคราะหการสํารวจความตองการใชสือ่ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
  ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการส่ือออนไลนจากยูทปู (Youtube) (รอยละ 38.04) ตองการพัฒนา

ทกัษะจากการใชสือ่ออนไลนดานเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการส่ือออนไลนเพิม่เตมิในเน้ือหาสาระ

เศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36)ตองการใชสื่อการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร (รอยละ 28.24) ตองการ                 

ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74) ตองการ

ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ันประยุกตใช (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 การที่ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบที่ไมเอ้ือ    

ตอการสรางความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนา

ทกัษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซึง่มผีลทาํใหการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมนิผล 

ที่ยังไมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การแกปญหา เกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง  อีกทั้งสภาพ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันกําลังประสบปญหาในดานคุณภาพของผูเรียนปรากฏอยูใน                   

หลายพืน้ที ่ซึง่มสีาเหตมุาจากการขาดแคลนคร ูขาดทกัษะ ประสบการณในการสอน แหลงเรยีนรูสือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ที่ไมมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจาย ไมคุมคา และ

ขาดการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบ

 2. ผลการพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 
              ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง                    

การศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุมสาระสังคมศึกษาระดับมธัยม ศกึษาแนวคิดการสรางส่ือออนไลนในระบบสารสนเทศ

ทางการศกึษา ทีใ่ชหลักการ ADDIE Model เปนแบบจําลอง ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คอื การวเิคราะห การออกแบบ 

การพฒันา การนาํไปใช และการประเมนิผล ทีส่ามารถนาํไปใชไดกบัอปุกรณอเิล็กทรอนกิสทกุชนดิ เชือ่มโยง

การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ต มีการรวบรวมและจัดทําเปนหมวดหมู                         

ขึ้นอยางเปนระบบโดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซต ชื่อ www.ppsnnk.com ชวยสนับสนุนใหผูสอนสามารถใช

สื่อในทุกสถานท่ีทั้งในและนอกหองเรียนภายใตการเช่ือมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต อีกท้ังหลักการพัฒนา                   

ยังสรางเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถอัพเดตความกาวหนาของขอมูล                                 

ทีอ่ยูในระบบเครอืขายของคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศกึษาใหมคีวามทนัสมัย ชวยใหเกดิประโยชนความคุมคา

ตอผูสอนและผูเรียนใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67)                          

ไดนําเสนอแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคล่ือนท่ี เพื่อแกปญหา

ขอจาํกดัของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (OBECLMS) 

ใหสามารถใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได แอพพลิเคชั่นถูกพัฒนาในลักษณะ 

Responsive Web Design โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)                      
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มาเปนแนวทางในการพัฒนาคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุ มตัวอยางแบบกลุม ไดกลุ มตัวอยาง                                 

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมเครือขายโรงเรียนทุงผึ้ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําปางเขต 3 จํานวน 30 คน จากจํานวนท้ังสิ้น 17 กลุมเครือขายและครูผูสอนจํานวน 15 คน ผลการทดลอง

พบวาแอพพลเิคชัน่สามารถใชงานผานอปุกรณเคล่ือนท่ีไดอยางมปีระสทิธิภาพ ทัง้นีอ้าจกลาวไดวา การพฒันา

คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ควรพัฒนาในลักษณะของการรวบรวมส่ือการเรียนการสอนในกลุมวิชา

สังคมศึกษาใหสามารถแสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่ ที่ไดรับความนิยมในการใชงาน                   

ไดแทบทุกระบบ ทําใหครูวิชาสังคมศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอนและผูเรียนยังสามารถเรียนรู

ดวยตัวเองไดบอยครั้งตามตองการ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเขาใจและสามารถจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดีขึ้น 

 3. ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 
  ผลการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาสาระโดยรวมอยูในระดับดี ( = 4.28, SD = 0.52) ดานครูผูสอน

โดยรวมอยูในระดับดี ( = 4.20, SD = 0.60) และดานคุณคาของส่ือโดยรวมอยูในระดับดี ( = 4.08,                          

SD = 0.53) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67) ที่ไดเสนอแอพพลิเคชั่น                    

การจัดการเรียนการสอนในหองเรยีนเสมือนจรงิบนอปุกรณเคล่ือนที ่เมือ่นกัเรียนใชแอพพลิเคช่ันในการทบทวน

เนื้อหาวิชาเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ ชวยใหนักเรียนเขาใจ และสามารถจดจํา

เนือ้หาวชิาเรยีนไดดียิง่ขึน้ โดยผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีท่ดลองใชแอพพลเิคชัน่ในภาพรวม

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 มีความตองการในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียน

ชวยสอนใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังส่ือจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา                      

หนาทีพ่ลเมอืง ประวตัศิาสตรเศรษฐศาสตร และภมูศิาสตร อกีทัง้ยงัมแีผนการสอน ความรูทัว่ไป และขอสอบ 

โดยสามารถเลือกใชตามความตองการของครูผูสอน ซึง่สือ่ทีร่วบรวมสวนใหญเปนสือ่ออนไลนจากอินเทอรเนต็ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาท่ีเปนความรูในหลายรูปแบบและเปนส่ือคอมพิวเตอร                                    

ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม                      

ดานเนื้อหาสาระ ดานครูผูสอน และดานคุณคาของส่ือ พบวา คุณภาพของคลังส่ืออยูในระดับดี

 สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ เรื่องการออกแบบคลังส่ือออนไลน                    

วิชาสังคมศึกษาผูสอนควรเลือกใชแหลงการเรียนเขามาบูรณาการซ่ึงเปนที่สนใจของสังคม สรางบรรยากาศ

การเรียนรูที่สนุกและทาทาย และมีความกระตือรือรนที่จะแสดงความคิดเห็นในการใชสื่อเปนตัวกลาง                                
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาควรใชสื่อเสริมสราง

ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ในการทํากิจกรรมใหกับผูเรียนอยางเหมาะสมเพ่ือให

ครูและนักเรียนนักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระรวมท้ังใชสื่อให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับ                          

ในความคิดเหน็ทีแ่ตกตางของสมาชิกในชัน้เรยีนหรือในกจิกรรมท่ีจดัข้ึน  สวนขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

คือ ควรศึกษากระบวนการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะ                      

ดานการคิดวิเคราะห และศึกษาการใชการใชสื่อออนไลนรายวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์                      

ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาตางๆ รวมไปถึงการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู                           

แบบออนไลนโดยใชสื่อท่ีมีความหลากหลายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา 

และศึกษาการสราง Application Mobile เพื่อการศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษาหรือกลุมวิชาอื่นๆ ตอไป
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหา

สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ                        

หลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  3) เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหา                      

เชิงสรางสรรค โดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง                      

ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                     

จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคา t-test ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนา
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แผนการจัดการเรียนรู แบบปญหาเปนฐาน ตามแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                     

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รวมท้ังหมดจํานวน 8 แผน                   

ซึง่แผนท่ีพฒันาขึน้สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได 2) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา                   

เปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ไดคาเฉล่ียเทากับ 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 จากการใชปญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของ                   

การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมท้ังไดความรูตามศาสตรใน                      

สาขาวิชาท่ีตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัย

ความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก (Thamabud, 2002, 12) ซึ่งยุทธวิธีในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา โดยจัดกิจกรรม               

การเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลัก เพื่อกระตุนจูงใจ เราความสนใจเพื่อเรียนรู และสรางความรูดวยตนเอง                                

ซึ่งปญหานั้นจะตองเปนปญหาที่มาจากตัวนักเรียน เปนปญหาที่นักเรียนสนใจ ตองการแสวงหาคนควาหา              

คาํตอบหาเหตุผลมาแกปญหา หรอืทาํใหปญหาน้ันชดัเจน  จนมองเห็นแนวทางแกไข ซึง่จะทาํใหเกดิการเรียนรู

สามารถผสมผสานความรูนั้นไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (Laorearndi, 2013) การจัดการเรียน                 

การสอนรูปแบบการใช PBL ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจ  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงไดศึกษาติดตาม

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning: PBL)                                     

ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณซึง่ไดทดลองพฒันากบัครใูนโรงเรยีนทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช  จาํนวน  2  โรงเรยีน 

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

งานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศยังพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใหเหตุผล  ความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตร  การพัฒนาตนเองของผูเรียน กระบวนการทํางานเปนกลุม สรางแรงกระตุนใหกับผูเรียน                              

ทําใหกลุมผูเรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อท่ีจะคนหาคําตอบดวยตัวเองได ซึ่งการที่ผูเรียนตองหาความรู

อยางตอเนื่องจะทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียน                

มีอยูจะถูกนํามาเช่ือมโยงใหเขากับความรูใหมตลอดเวลาจึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ                         

ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลกในอนาคตไดอยางดีที่สุด 

 ผูเรียนในยุคโลกปจจุบันยังจําเปนจะตองมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งเปนการคิด                       

ทีส่าํคญัสาํหรบัการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 เพราะสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว สลบัซับซอนมากย่ิงข้ึน 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคกรตางๆ ในสังคม ทําใหเกิด

การแขงขันกันสูง ทุกองคกรจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม   ดังนั้นการพัฒนา
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และสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค จะทําใหนักเรียนมีเคร่ืองมือในการท่ีจะนํา

ความรู ขอมูล และสิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูมาสรางสิ่งใหมที่เหมาะสมกับความตองการและปญหาที่เกิดข้ึนทั้งใน

ปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Chatwattana (2014, 87-101)                               

ซึง่ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่ผลของการวิจยัแสดงใหเหน็วา รปูแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ

เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูและ                  

การจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหแกผู เรียนตามความสามารถทางการเรียนท่ีแตกตางกัน                              

ทั้งยังสงเสริมพัฒนาทักษะการแกปญหาเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดที่สรางสรรคในการนําไปสูการแกปญหา

เชิงสรางสรรคได

 จากคะแนนผลการประเมินการอานคิด วิเคราะห และเขียนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ตั้งแตปการศึกษา 2557-2559  พบวา                     

ในปการศกึษา 2557 มคีาเฉล่ียรอยละ 74.62  ป พ.ศ. 2558 พบวา มคีาเฉลีย่ 75.78 และ ป พ.ศ. 2559 พบวา 

มคีาเฉลีย่รอยละ 77.58 ตามลาํดบัซึง่แสดงใหเหน็วา นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในภาพรวมยงัตํา่กวา

เกณฑทีโ่รงเรียนกําหนดคอื รอยละ 80 (Samakkee Vittayathan School, Academic Affairs, 2016a, 12-15) 

ซึ่งอยูในระดับที่จะตองปรับปรุง ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏวา ครูยังใชระบบ

การเรียนการสอนท่ีมีครูเปนศูนยกลาง ไมคอยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง                         

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน พบวา นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นโตแยงกับ

เพื่อนหรือครู และไมคอยกลาตอบคําถามวาทําไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงใหเห็นวานักเรียนขาดการแสดง

ความคดิสรางสรรค อกีท้ังครูผูสอนยังใชวธิกีารสอน  แบบบรรยายและเนนใหผูเรยีนทองจําประกอบกับการนํา

เทคนิคใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ไมหลากหลายขาดความยืดหยุน ทําใหไมสอดคลองกับ                  

สภาพแวดลอมทางสังคมของนักเรยีน กจิกรรมการเรยีนการสอนขาดลาํดบัขัน้ตอน จงึทาํใหผูเรียนไมเกดิการเรยีนรู

อยางตอเนือ่ง ผูวจิยัในฐานะผูสอนไดตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของปญหาดงักลาวจึงไดศกึษาหาสาเหตุ

เบ้ืองตน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนมักไมคอยสนใจ ไมกระตือรือรน                        

สวนใหญเห็นวาวิชาสังคมศึกษาเปนวิชาท่ีไมยาก ทําใหไมใหเห็นความสําคัญและไมเห็นคุณคา สอดคลอง

กับความคิดของหัวหนากลุมสาระ และฝายวิชาการของโรงเรียนกลาววา ครูผูสอนยังใชเทคนิคในการจัดการ

เรียนการสอนไมหลากหลาย ทําใหผู เรียนไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                                

ทาํใหนกัเรยีนขาดทักษะในการคิด การคนควาแสวงหาความรูและไมมกีารเสริมสรางทักษะในการแกปญหา  

จากเหตุผลดังกลาว วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาที่เนนใชการบรรยายโดยเปนผูสอนถายทอดความรูใหกับ                     

ผูเรียนจึงควรเปลี่ยนมาเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Samakkee Vittayathan School, Academic 

Affairs,  2016b, 25)
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 จากสภาพปญหาดังกลาว  ผู วิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน                               

(Problem-Based Learning: PBL) มาทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค และนอกจากน้ียงัเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู แบบปญหาเป นฐาน  เรื่อง  ปญหาสังคมไทยของ                                                 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

 2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

 3.  เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน                           

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ทบทวนวรรณกรรม
 1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุความสําคัญของ                                   

วชิาสงัคมศกึษา ไววา “กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมชวยใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจ

การดํารงชวีติของมนุษยท้ังในฐานะปจเจกบคุคลและการอยูรวมกนัในสงัคม  การปรับตวัตามสภาพแวดลอม  

การจดัการทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดั เขาใจถงึการพฒันาเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตปุจจัย

ตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม 

สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก” (Ministry of                                   

Education, 2008, 1) ซึ่งสอดคลองกับ Mangkhang (2017, 11-17) ไดกลาววา อุดมคติของหลักสูตร                           

วิชาสังคมศึกษาจึงเปนคุณคาขององคความรูที่รัฐนําไปใชในการปลูกฝงใหมีความเปนพลเมืองที่สมบูรณ                            

โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ การเตรียมพลเมืองท่ีพึงประสงคสูสังคมโลก ดังนั้น องคความรูสังคมศึกษา                    

จึงไดชื่อวา “ศาสตรพลเมืองศึกษา” (Sciences of Civic Education) ซึ่งเปนการบูรณาการสาระความรู                      

ของศาสตรในทุกแขนงท่ีมคีวามสัมพนัธกบัการคิดและพฤติกรรมของมนุษยและคัดสรรสาระท่ีสาํคัญเพ่ือนาํ

ไปใชในการพฒันาทรพัยากรมนษุยในสงัคมใหม ี“พลงัทีเ่ขมแขง็เพือ่สรางเมอืงสนัตสิขุ” โดยผานกระบวนการ

พลเมืองศึกษา (Civic Education Approach) ทั้งในระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย ซึง่หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ันไดมหีลกัการท่ีมุงเสริมสรางใหผูเรียนไดพฒันาคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงคโดยเนนให “ผูเรียนสําคัญที่สุด” คือกระบวนการสราง “พลเมืองเขมแข็ง” มโนทัศนดังกลาวจึงใช

เปนกรอบหลักของการจัดทําหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีตองคํานึงถึง
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ตลอดเวลา ซึ่งเปนการเนนยํ้าถึงการปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปหลักสูตรในสถานศึกษาจะบรรลุผลไดก็

ตองตระหนักรวมกันวา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” ในการจัดการศึกษาที่ “เนนการพัฒนาพลเมืองเขมแข็ง” นั้นก็คือ 

จะตองพฒันาหลักสตูรและนําหลักสตูรสูการปฏิบตัทิีมุ่งประโยชนสงูสดุแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนแตละคนเกิด

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคทีแ่ทจรงิ  เกดิการเรยีนรูอยางมคีวามสขุโดยผานกระบวนการทีเ่ปนไปตามธรรมชาติ 

เต็มศักยภาพ และสนองความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล

 2. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
  การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL) เปนการเรยีนรูทีเ่กดิ

ขึน้จากแนวคดิตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนยิม (Constructivism) ใหผูเรียนเรียนรูสิง่ทีเ่กดิข้ึนในโลก

แหงความเปนจริง  เปนบริบทของการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา                     

รวมท้ังไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาท่ีตนศกึษาดวยการเรียนรูโดยใช PBL จงึเปนผลมาจากกระบวนการ

ทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนฐาน

  การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีน่กัเรยีนมบีทบาท

สําคัญในการกําหนดปญหาท่ีเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเองจากแหลงเรียนรู

ตางๆ  เพื่อนําไปสูการแกปญหาโดยจะแบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพ่ือชวยกันศึกษา อภิปรายปญหา แลวนํา

เสนอแลกเปล่ียนความรู โดยนําเอาขอมูลและประสบการณที่ผู เรียนมีอยูมาวิเคราะหอยางสรางสรรค                           

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 ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาท่ีตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียน

จะตองอธิบายถึงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได

  ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดส่ิงที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวยวิธี

ที่หลากหลาย

  ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียนเรียนรู รวมมือกัน 

อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวา  มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด เพียงพอกับการตรวจสอบ

สมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบสมมติฐานและแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุม

จะตองกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม  แผนการเรียนรู และแหลงขอมูลแลวดําเนินการศึกษาอีกคร้ังหนึ่งเพื่อ

ใหไดขอมูลที่สมบูรณกอน
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  ขัน้ที ่5 สรปุและประเมินคาของคาํตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรปุผลงานของกลุมตัวเองและประเมิน

ผลงานวา ขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม

ของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกคร้ัง

  ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอ

เปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูเรียนที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

 3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
  Treffinger & Isaksen (2005) ไดกลาวถึง การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem 

Solving) ซึง่เปนความสามารถในการแสวงหาคําตอบในการแกไขปญหาในสถานการณทีจ่าํกดัหรือการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาทีม่วีธิกีารแกปญหาทีมี่ความแตกตางแปลกใหมไปกวาเดมิ สามารถเลือกวิธกีารแกปญหา

ใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหาตางๆ อยางเหมาะสม สามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ                          

ไดดีกวาเดิม  รวมถึงการมีเหตุมีผล  สามารถอธิบายถึงเหตุผลและประยุกตใชกระบวนการแกปญหาใน                      

ขั้นตอนตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการแกไขปญหาน้ันๆ 

ได ซึ่งทักษะความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่สามารถฝกฝนและพัฒนาใหเกิดข้ึนได  

ดังนั้นทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคจึงสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนกับผูเรียนได  ไมวาจะผานกิจกรรม

การจัดการเรียนรู ผานเคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นตามกรอบการคิดตางๆ  ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปน

ทกัษะทีใ่กลตวัผูเรยีนมาก เปนทกัษะทีจ่าํเปนในการกาํหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกของการทาํงานจรงิ

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 โดยทําการประเมินเปนระยะตอเนื่องเพ่ือดูพัฒนาการความกาวหนาในการแสดงออกของการปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการประเมินทักษะการ                     

แกปญหาเชิงสรางสรรค ดังภาพที่ 1
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     ภาพที่ 1: รูปแบบกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
     ที่มา:  Kanchanachaya, 2016

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Experimental Research) เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหา

เปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค                       

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนในการวิจัยไว ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง                                   

จังหวัดเชียงใหม จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม 

(Cluster Random  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุมดวยการจับสลากมา 1 หองเรียนจากหองเรียน

ทัง้หมด ซึง่นกัเรยีนแตละหองมผีลการเรยีนไมตางกนั เนือ่งจากทางโรงเรยีนไดจดัหองเรยีนคละความสามารถ

ของนักเรียน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก

  2.1 แผนจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน                                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5    

  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

  2.3  แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค 
 3. ขั้นตอนการวิจัย
  ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้

  3.1 ขั้นวางแผน 
   3.1.1 ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม                               

(Constructivism) การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน รูปแบบและการวัดผลการคิดแกปญหา                                    

เชิงสรางสรรค มาตรฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                               

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

   3.1.2   สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 

        3.1.2.1 แผนจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของนกัเรียน 

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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ผานการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเช่ียวชาญ จาํนวน  5 ทาน ไดคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC) 

ตั้งแต 0.60-1.00 มีคาดัชนีความสอดคลองโดยรวมเทากับ 0.82

    3.1.2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ปญหาสงัคมไทย ของนกัเรียน                            

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่5 มลีกัษณะเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลอืก โดยผูวจิยัไดสรางแบบทดสอบจํานวน 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                  

มจีาํนวน 8 สถานการณ และมีคาํถามสถานการณละ 5 ขอ รวม 40 ขอ ไดแก 1) พอแมรงัแกฉัน 2) ใบประกาศ

ที่ภาคภูมิใจ 3) บานเห็ดหอม 4) การเมืองเรื่องน้ําเนา 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 ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test)                    

เรื่อง ปญหาสังคมไทย เพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนไปเปรียบเทียบกับ                  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

  3.3  ขัน้ทดลอง ดาํเนนิการจดัการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 1) ปญหาของสถาบนั

ครอบครัว 2) ปญหาของสถาบันการศึกษา 3) ปญหาของสถาบันเศรษฐกิจ 4) ปญหาของสถาบันการเมือง

การปกครอง 5) ปญหาของสถาบันศาสนา 6) ปญหาของสถาบันสือ่มวลชน 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  

   หลงัการจัดการเรียนรูของแตละแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจยันําแบบวัดทักษะการคิด

แกปญหาเชิงสรางสรรคไปใหผูเรียนทําเพ่ือวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค

  3.4 ขั้นหลังทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (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) ดานการคนหาคําตอบท่ีเปนที่ยอมรับ (Kanchanachaya, 2016) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมลู ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน และหาคา t- test  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน

เปน 4 ระดบั และใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลีย่การวดัทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรค ดงันี้ 

(Srisa-ard, 2013, 120-127)  

   ระดับคะแนน        เกณฑการแปลความหมาย
 4  สามารถปฏบิตัไิดตามทีก่าํหนดและมวีธิคีดิทีห่ลากหลาย มคีวามชดัเจนถกูตอง ครบถวน 

   และตรงตามประเด็น (ดีเยี่ยม)

 3  สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดและมีวิธีคิดที่หลากหลาย มีความชัดเจนและถูกตอง (ดี)

 2  สามารถปฏิบตัไิดตามท่ีกาํหนดแตใชวธิกีารเดียวไมหลากหลาย ซึง่คอนขางชัดเจนถูกตอง 

   (พอใช)

 1  ไมสามารถปฏบิตัไิดตามทีก่าํหนด หรือปฏิบตัยิงัไมชดัเจน ถกูตอง หรือไมตรงตามประเดน็ 

   (ปรับปรุง)   

  

 คาเฉล่ีย   เกณฑการแปลความหมาย
     3.51-4.00  นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดีเยี่ยม

     2.51-3.50   นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดี

     1.51-2.50   นักเรียนมีทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับพอใช

     1.00-1.50   นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับควรปรับปรุง 

ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของ                            
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
  แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการเรียนรู นําไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผานผูเชี่ยวชาญ

จาํนวน 5 ทาน ในภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน

และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ในครั้งนี้ผู วิจัยไดแผน                                  

การจัดการการเรียนรู  จํานวน 8 แผนการเรียนรู รวม 18 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน                        

ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ือง ปญหาสังคมไทย โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน                                 

ประกอบดวย 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 กาํหนดสถานการณ ขัน้ที ่2 ทาํความเขาใจกบัสถานการณ ขัน้ที ่3 ดาํเนนิการ

ศึกษาคนควา ขั้นท่ี 4 สังเคราะหความรู ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และข้ันท่ี 6 นําเสนอและ

ประเมินผลงาน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได รวมไปถึง                   
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ชวยเสรมิสรางทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรคโดยมกีระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียน

เปนสําคัญ  สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82 หมายความวา 

คาความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์                              

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเหมาะสม 

สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

ตารางท่ี 1 
แสดงรายละเอียดแผนจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เ ร่ือง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียน                                               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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 2.  การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีนและหลงัเรยีน เรือ่ง ปญหาสังคมไทย                
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ตารางท่ี 2 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน                                     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5                              
มคีะแนนทดสอบกอนเรยีนเฉลีย่เทากบั 13.54 คะแนนทดสอบหลังเรยีนเฉล่ียเทากบั 27.03 มคีาเฉลีย่ของผลตาง 
เทากับ 13.49 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
 3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของ                         
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ตารางท่ี 3 
แสดงผลวเิคราะหการวดัระดบัทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรคโดยการจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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 1:

 
  

3.34 0.48 3.20 0.41 3.40 0.50 3.80 0.41 3.46 0.51 3.44 0.50 3 

 2: 
 

  
3.20 0.41 3.00 0.00 3.80 0.41 3.40 0.50 3.60 0.50 3.40 0.49 6 

*p < .05 

   SD  SDd  
 35 13.54 2.72 13.49 

 
3.78 21.13 

 35 27.03 2.81 

n d t
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 SD  SD SD SD SD  SD
1 3:11

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 

 4:

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 

 5:
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 

 6:
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 

 7:

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 

 8:

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 0.42 3.41 0.49

4 5 3 2

ตารางท่ี 3 
แสดงผลวเิคราะหการวดัระดบัทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรคโดยการจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ)
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 จากตารางที ่3 พบวา นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 ทีไ่ดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นกัเรยีน         

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. การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน เรือ่ง ปญหาสงัคมไทยของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
  ผูวจิยัไดดาํเนนิการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานตามแนวคดิข้ันตอนของ

สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารมขีัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูทัง้หมด 6 ขัน้ตอน  ไดแก 

1) ขั้นกําหนดปญหา  2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 4) ขั้นสังเคราะหความรู 

5) ขั้นสรุปและประเมินคาคําตอบ  6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา                       

เปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning เพือ่ใหผูเรยีนเกดิทกัษะตาง  ๆทีจ่าํเปนในการดํารงชวีติ     

ผู เรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน                                   

เพื่อใหไดฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กิจกรรมการเรียนรู แบบปญหาเปนฐานที่จัดขึ้น                              

เนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                            

ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือวา มีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก และใชปญหาเปน               

ตวักระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึง่ผูเรยีนจะเปนผูแกปญหาโดยมีการแสวงหาขอมลูใหมๆ  ดวยตนเอง รวมท้ังไดรบั

ความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกันดวย ซึ่งสอดคลองกับ Makmee (2011) ไดกลาววา การเรียนการสอน

โดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL เปนรูปแบบการสอนที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู                   

ของผู เรียนที่ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง คือ ทําใหผู เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และ                                             

คดิอยางสรางสรรค ผูเรยีนมสีวนรวมในการเรยีนไดลงมอืปฏบิตัมิากขึน้ นอกจากนีย้งัมโีอกาสออกไปแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในสวนของผูสอนก็จะลด

บทบาทของการเปนผูควบคุมในชั้นเรียนลง แตในทางกลับกันผูเรียนจะมีอํานาจในการจัดการควบคุมตนเอง 

สวนจะหาความรูใหมไดมากหรือนอยเพียงใดก็แลวแตความประสงคของผูเรียนเนื่องจากผูเรียนเปนฝาย                   

รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การที่ผูเรียนตองหาความรูอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการ

ตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียนมีอยูแลวจะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหม

ตลอดเวลา จึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลก                              

ในอนาคตไดอยางดีที่สุด
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 2. การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรือ่ง ปญหาสงัคมไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่5  

  ผลการวจิยัพบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียนมคีาเฉล่ียสงูกวาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนา               

ผลการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการ                

ทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดคนพบปญหาดวยตนเอง ประเมนิวธิกีารปญหา เพือ่เลอืกแนวทางทีเ่ปนวธิแีกปญหา

ที่ดีที่สุดสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหไดรับการพัฒนาทักษะในการคิด ที่เนนผูเรียน                        

เปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเปน                  

ผูแกปญหาโดยมีการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกัน                

ดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและ                            

การแกไขปญหาเปนหลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ Thanwiset (2018) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษา                     

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและพลังงานและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวจิยัพบวา ภายหลังการจดัการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูงานและพลังงานหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน และสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งช้ีใหเห็นวา การจัดการเรียนรู                   

โดยใชปญหาเปนฐานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนจากการทํางานกับปญหา                 

โดยผูเรียนเปนผูสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองโดยวิธีการตางๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหา

นั้นไดอยางชัดเจนผูเรียนดําเนินการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิเคราะห แลกเปล่ียนเรียนรูและ                                 

หาคาํตอบรวมกนัเปนทมี ทําใหผูเรยีนทีไ่ดรบัการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มกีารพัฒนากระบวนการ

เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

 3. การจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ือง ปญหาสงัคมไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 
                ผลการวิจัยพบวา ระดับทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้มี

ผลมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรู                       

ดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะศึกษาหาความรู และคําตอบ                   

ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแกปญหาทีช่วยใหนกัเรียนคิดเปน  ทาํเปนและแกปญหาเปน โดยแบงนกัเรียน

ออกเปนกลุมเพื่อแกปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหตามขั้นตอนกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค

อยางอิสระตามเวลาท่ีกําหนด และคําตอบของแตละคนจะไดรับการยอมรับทําใหนักเรียนทุกคนกลาแสดง

ความคดิเหน็ และนกัเรยีนมสีวนรวมในการจดัการเรยีนรูไดอยางเตม็ที ่ ทาํใหบรรยากาศในการเรยีนการสอน

เต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง เม่ือนักเรียนไดรับการฝกใหคิดแกปญหาอยางมีระบบและ                          

มีบรรยากาศเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการคิดซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิด                         

แกปญหาเชิงสรางสรรค สอดคลองกับแนวความคิดของ Khammani (2018) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู                   

โดยใชปญหาเปนหลักการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนเคร่ืองมือในการชวยใหนกัเรียน

เกิดการเรียนรูตามเปาหมายและสอดคลองกับงานวิจัยของ Wiboonat (2015) ที่พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดย
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การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีความสามารถในการคิด                         

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ                            

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถสรุปผล  

การวิจยัไดดงัน้ี  1) ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง 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 และข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมิน

ผลงาน ซึง่แผนการจดัการเรยีนรูทีพ่ฒันาขึน้สามารถพฒันาผลการเรยีนของนกัเรยีนได รวมไปถงึชวยเสรมิสราง

ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82.  2) นักเรียนมีคาเฉลี่ยผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวาคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ที่ระดับ .05 และ 5) นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค เรื่อง ปญหาสังคมไทย มีคาเฉลี่ย                          

ระดับการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยรวม เทากับ 3.44 อยูในเกณฑระดับดี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) เทากับ 0.49

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
      1.1 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนใหสูงขึ้นได ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชกับการจัด                     

การเรียนรูไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา และกลุมสาระการเรียนรู

  1.2 การสงเสริมใหนกัเรียนมทีกัษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึง่เปนทกัษะทีจ่าํเปน
ในศตวรรษที ่21 เพือ่เตรยีมความพรอมใหกบันกัเรยีนในการเปนนกัแกปญหาโดยผานกจิกรรมการเรยีนรูตางๆ 

ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู วัยของนักเรียน                   

และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
                ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและ

ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชน

กับนักเรียนทุกระดับชั้น
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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีม และ 2) เพ่ือหา                              

ความสมัพันธของเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทาํงานเปนทีมหลงัการเลนเกม Salad Bowl 

ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 174 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน                    

การวิจัย คือ เกม Salad Bowl ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันในกลุม ฝกการคิดวิเคราะห              

การแกปญหา และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อุปกรณที่ใชในเกมคือ ชุด Jigsaw ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง 

เทคนิคของเกมคือ ผูเลนแตกลุมจะตองใชไหวพริบในการหาชิ้นสวนท่ีขาดหายไปมาเติมใหครบ เคร่ืองมือ                       

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการทํางานเปนทีมซึ่งความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha                    
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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

ในการทาํงานเปนทมีและการแสดงออกทางอารมณมคีวามสัมพนัธในทางบวกอยูในระดับสงูอยางมีนยัสาํคญั

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 
 การพัฒนาผูเรยีนใหมคีวามสามารถในการทํางานเปนทมีมคีวามสาํคญัมากสาํหรับผูเรยีนในศตวรรษ

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) ตอกันเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย (Harris, P. R. & Harris, K. G., 1996, 205-251) การทาํงาน

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

ประสิทธิภาพโดยสรุปพอสงัเขป คือ 1) บรรยากาศสนับสนุนใหสมาชิกกลุมดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช 

2) สมาชิกทุกคนมีความเขาใจและยอมรับวัตถุประสงคของกลุม 3) สมาชิกกลุมยอมรับซ่ึงกันและกัน                             

4) สมาชิกตองมีความอดทนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายของกลุม 5) เม่ือเกิดปญหาจะตอง                     

มกีารใหความรวมมือ แกปญหารวมกัน ใหความคิดเห็นซึง่กนัและกัน และ 6) ความสัมพนัธในการทาํงานเปน

ไปดวยดี ลักษณะการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพดังกลาวจะเกิดข้ึนได หากสมาชิกกลุมรับรูถึง                        

พลังของการทํางานเปนทีม กลาวคือ สมาชิกตระหนักรูวาความสําเร็จขององคกรไมสามารถสรางข้ึนไดดวย

คนเพียงคนเดียว หากแตความรวมมือกันของทุกคนในองคกรคือ แรงผลักดันใหประสบความสําเร็จ และ                      

ยืนหยัดไดอยางม่ันคง ดวยเหตุนี้การรับรูการทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญตอสมาชิกกลุมในการสรางเสริม

ลักษณะการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการทํางานเปนทีมอาจอยูในรูปแบบการจัดอบรม 

การจัดกิจกรรม และการนันทนาการดวยการเลนเกม เชน เกม Salad Bowl ซึ่งพัฒนาโดยผูเช่ียวชาญ                            

ในการออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา ไดแก Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &                      

Yamchuti, U. (2018, 11-17) ซึง่ทดลองใหผูเขาประชมุวชิาการเลน จาํนวน 2 ครัง้ และพบวาเกม Salad Bowl 

มีสวนชวยพัฒนาการทํางานเปนทีม ผูเลนเกมไดแสดงความเหน็วา 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) ไดรวบรวมคุณลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ี                             

ประสบความสําเร็จประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี การมีความมุงม่ันตอความสําเร็จของทีมและรวมกัน                         

กําหนดเปาหมาย (Commitment to Team Success and Shared Goals) สมาชิกในทีมสรางสิ่งแวดลอม                

ที่ทําใหสมาชิกสรางสรรผลงานไดมากกวาสิ่งแวดลอมที่เปนการทําแบบปจเจคบุคคล (Interdependence) 

สมาชิกในทีมใจกวางยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกดวยความสัตยซื่อ ไววางใจ สนับสนุน ใหการยอมรับ

นับถือ และมีความมุงมั่นทั้งตอทีมและบุคคล  (Interpersonal Skills) รับฟงเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปน                      

อยางต้ังใจและใหคณุคาตอการทาํงานของสมาชกิในทมี ใหความชวยเหลอืและคาํแนะนาํท่ีจะสรางบรรยากาศ

และสรางส่ิงแวดลอมในการทํางาน ใหคําวิจารณที่สรางสรรค (Open Communication and Positive                        

Feedback) สมาชิกในทีมตองรับรูบทบาทหนาท่ีของตนและเขาใจความคาดหวังของทีมท่ีมีตอสมาชิก                      

(Appropriate Team Composition) สมาชิกในทีมตองทํางานเพื่อทีมและองคกร (Contribution) ตระหนัก              

ในกระบวนการกลุม แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี (Team Processes) มีความคิดใหมๆ (New Ideas) และ 

มภีาวะผูนาํ (Leadership)  (Commitment to Team Processes, Leadership & Accountability) ซึง่สอดคลอง

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                    

ทาํงานเปนทมี เปนกญุแจสาํคญัทีจ่ะทําใหงานประสบความสําเร็จ (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 
  การทํางานเปนทีมเปนสวนสําคัญในการทํางานเปนทีมเน่ืองจากทีมตองรับรูความหมาย                            

เปาหมาย กระบวนการการทํางานเปนทีม หรือ การปฏิสัมพันธในทีมและระหวางทีม ซึ่งเปนสิ่งเราใหสมาชิก

รับรู แยกแยะ แลวตีความขอมูลขาวสารที่ปอนเขามาหรือกระทบกับประสาทสัมผัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ขอมูลขาวสารน้ันๆ ซึง่การตคีวามหรือแปลความหมายนีข้ึน้กบัประสบการณทีส่มาชิกไดรบัมากอนและสภาวะ

ของอารมณหรือจิตใจในปจจุบัน (Jones & George, 1998, 531–546)  การรับรูจากประสบการณตางๆ                     

ทําใหมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตเรียนรู การรับรู ที่ละเอียดออนและเรียนรู สิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้น ทักษะที่สําคัญ                                    

ทักษะหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 นี้ คือการรวมมือกันในการทํางาน (Collaboration) หรือ การทํางานเปนทีม                                       

การจัดประสบการณใหผูเรียนไดรับรูการทํางานเปนทีมจะชวยใหผูเรียนทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นไดดี                       

ในสถานการณจริง (Real Situation)
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  การรับรูการทํางานเปนทีมเปรียบเสมือนบันไดสําคัญอันนําไปสูความสําเร็จขององคกรดวย

สมาชิกกลุมตระหนักรูถึงบทบาทหนาท่ีของตนในการทํางานรวมกันเพื่อประสบผลสําเร็จดังเปาประสงค                       

เม่ือสมาชิกกลุมรับรูถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมอันเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการบรรลุเปาหมาย

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) แตมีผูวิจัยท่ีทําการศึกษาการทํางานกลุมหรือการทํางานเปนทีมหลังการเลนเกม                      

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 คําส่ัง การอธิบายหรือการบรรยาย แรงจูงใจ การเปนพลวัตหรือการเคล่ือนไหว ขั้นตอน                           

ในการเลนเกม ปฏิกิริยา ทักษะ ความสามารถ หรือผลลัพธที่ตองการ 

 4. เกมคิดไตรตรอง (Serious Game) 
                 เกมคิดไตรตรองเปนเกมเพ่ือการศึกษาหรือการพัฒนาการเรียนรูที่ผูเลนจะตองคิดใครครวญ              

ในขณะที่เล นเกมเพื่อทํากิจกรรมที่ออกแบบไวในเกม เชน การแกปญหาหรือฝาฟนอุปสรรคตาง                                        

เกมคดิไตรตรองนีม้ปีระโยชนทัง้ทางดานการศกึษา จติวทิยา และ สขุภาพ (Laamarti, Eid & Saddik, 2014, 1-15) 

เกมการศกึษา ทาํใหผูเรยีนมสีวนรวม (Engage Students) สงเสริมการทํางานเปนทมี (Promote Teamwork) 

สรางผูเรียนใหมีนํ้าใจนักกีฬา (Build Good Sportsmanship) และไดฝกการแกปญหา (Practice                                 

Problem-Solving Skills) เกมการศึกษามีราคาไมแพงและมีความยืดหยุนสูง ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ                         

และอยากเขารวมในการเลน ทาํใหการเรยีนรูบรรลวุตัถุประสงค และชวยใหผูสอนประเมินผูเรียนไดหลายมติิ 

(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 ในการศึกษาการมปีฏิสมัพันธของสมาชกิในทมีขนาดเลก็                 

(5-6 คน/ทีม) ในงานประชุมวิชาการจํานวน 2 ครั้ง โดย Dumblekar อธิบายขั้นตอนและกฎในการเลนเกม                 

คือ หามผูเลนคุยกันในขณะเลนเกม ใหผู เลนใชความคิดจินตนาการในการแกปญหาในขณะเลนเกม                              

เมือ่เลนเสรจ็ ใหแตละทีมแสดงรปูภาพของตน อธบิาย และ แสดงความเหน็เพ่ือสะทอนประสบการณการเรยีนรู

ตอประสบการณในการทาํงานเปนทมีในขณะท่ีเลนเกม โดยการตอบคาํถามทีเ่ก่ียวของกบัการทาํงานเปนทมี 

เชน สมาชิกในทีมมีพฤติกรรมอยางไร ใครทําหนาท่ีหัวหนาทีม ใครทําหนาท่ีสมาชิก ใครทํางานมากท่ีสุด                    

ใครทํางานนอยที่สุด หากมีสมาชิกไมทํางานชวยทีมแตจะอาศัยทีมในการไปสูเปาหมาย ทีมจะแกปญหาน้ี

อยางไร สมาชิกไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางไรเพื่อทําใหงานที่ไดรับมอบหมายน้ีบรรลุเปาหมาย                         

เมื่อดําเนินงานบรรลุเปาหมายแลว  สมาชิกในทีมมีความรูสึกอยางไร ประสบการณที่ไดจากการเลนเกม 

Salad Bowl สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม อยางไร แลวทําการสะทอนประสบการณทันที                         

ที่เลนเกมจบลง ผูเลนซ่ึงไดรับประสบการณตรงและยังมีความรูสึกรวมอยูไดอธิบายบรรยายประสบการณ               

และอารมณออกมาใหกลุมใหญไดรับทราบและเรียนรูการทํางานเปนทีมของแตละกลุม ผูเลนเกมหรือ                             

ผูเรียนไดคิดใครครวญการเรียนรูที่ไดจากการเลนเกม Salad Bowl

วิธีการวิจัย  
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเชงิสาํรวจมุงเนนไปท่ีการรับรูการทํางานเปนทมีของผูเลนเกมเมือ่เลนเกม 

Salad Bowl เสร็จแลว

 1.   ประชากร คือ ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และ ISAGA 2018                     

รวมจํานวน 174 คน ทั้งนี้เมื่อถึงกําหนดเวลาเลนเกม Salad Bowl มีจํานวนผูเลนเกมทั้งส้ิน 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 แตใหผูเลนคิดเองวาจะทําอยางไรเม่ือไดรับชุด Jigsaw แลว เทคนิคของเกมคือ                    

ผูเลนแตกลุมจะไมทราบวาช้ินสวนชุด Jigsaw ที่ตนไดรับน้ันขาดหายไป 1 ชิ้น ผูเลนจะตองใชไหวพริบ                            

ในการเดนิหาชิน้สวนทีข่าดหายไป (ดรูายละเอยีดของเกมในภาคผนวก ก) 2) แบบสอบถามการรบัรูการทาํงาน

เปนทีมซ่ึงผูวิจัยปรับปรุงนํามาจากแบบสอบถามของ 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
 

 1  
 

 
 
 
 
 
 

   
5 4.50 – 5.00  
4 3.50 – 4.49  
3 2.50 – 3.49 
2 1.50 – 2.49  
1 1.00 – 1.49  

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผูวิจัยทําจดหมายขออนุญาตจากนายกสมาคม

สถานการณจําลองและเกมเพื่อการเรียนรู (ประเทศไทย) (ThaiSim: The Thai Simulation and Gaming   

Association)  ซึง่จดัการประชุม Thaisim 2018 และ ISAGA 2018  2) ผูวจิยัทาํหนงัสอืและเอกสารทีเ่กีย่วของ

ยืน่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัสาขาสังคมศาสตร(IRB) ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือรับการพจิารณาอนญุาต                                  

ใหทําวิจัย  3) เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงดําเนินการวิจัย ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค สรุปความสําคัญของการวิจัย

ใหผูเขารวมประชมุฯ ทราบ ขอความรวมมอืและความยนิยอมในการเกบ็ขอมูล เมือ่ผูเขารวมประชมุฯ อนญุาต

แลว จึงเริ่มเลนเกม 4) เมื่อเลนเกมเสร็จแลวจึงแจกแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูเขารวม

ประชุมฯ จะใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที และ 5) เม่ือผูเขารวมประชุมฯ                                     

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

  SD 

 (Goal Orientation) 4.50 .41  

1.  4.61 .51  
2.  4.67 .56  

3.  4.52 .62  
4.  4.50 .58  
5.  4.45 .60  
6.  4.26 .88  

 (Emotive Actions) 4.45 .45  
1.  4.57 .56  
2.  4.52 .80  
3. 

 
4.48 .62  

4. 
 

4.46 .67  

5.  4.34 .75  
6.  4.34 .68  

 4.48 .40  
N = 92 
 จากตารางที ่2 พบวา ผูเขารวมการประชมุฯ มกีารรบัรูการทาํงานเปนทมีในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(μ = 4.48, SD = .40 ) พบวาดานเปาหมายในการทํางานเปนทมีอยูในระดบัมากทีส่ดุ (μ= 4.50, SD = .41 )                

ซึ่งมี 3 ขอท่ีอยูในระดับการรับรูมากท่ีสุด คือ 1) สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอเปาหมายสูงสุดของทีม                              

2) สมาชิกแตละคนเลนเกมเพื่อใหทีมตัวเองประสบความสําเร็จ และ 3) สมาชิกสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ทั้งหมดของทีม สวนการรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณอยูในระดับการรับรูมาก                                

(μ = 4.45, SD = .45 ) ซึ่งมี 2 ขอที่อยูในระดับมากที่สุด คือ 1) สมาชิกในทมีทุกคนรูสกึสนุกกับกิจกรรม                        

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. ความสมัพนัธระหวางเปาหมาย (Goal Orientation) และการแสดงออกทางอารมณ (Emotive 
Actions) ในการทํางานเปนทีม 

ตารางที่ 3
ความสัมพันธระหวางเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณ ในการทํางานเปนทีม

Teamwork GO EA 
Goal orientation (GO) 1 .750** 
Emotive Actions (EA) .750** 1 

N = 92, p < 0.01 

 จากตารางที่ 3 พบวา เปาหมายในการทํางานเปนทีมและการแสดงออกทางอารมณมีความสัมพันธ

ในทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .750, p < 0.01) หมายความวา เมื่อสมาชิกรับรู                     

เปาหมายในการทาํงานเปนทมีอยูในระดบัมาก สมาชกิจะมกีารรบัรูดานการแสดงออกทางอารมณเพิม่ขึน้อยู

ในระดับมากตามไปดวย

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การรับรูการทํางานเปนทีม 
  ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การรับรูการทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมากและการรับรู                

การทาํงานเปนทมีดานเปาหมายอยูในระดับสงูกวาดานการแสดงออกทางอารมณ สอดคลองกบัผลการศึกษา

ของ Tarricone & Luca (2002, 640-646) ที่พบวา การทํางานเปนทีมจะประสบความสําเร็จเม่ือสมาชิกมี

ความมุงม่ันตอความสําเร็จของทีมและรวมกันกําหนดเปาหมาย 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

ในงานวิจยัของตนวา การจาํลองการทาํงานเปนทีมดวยการเลนเกมนัน้ เกมตองมีองคประกอบของการทาํงาน

เปนทีมที่คลายคลึงกับสถานการณจริง 

 2. ความสัมพันธระหวางเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทํางานเปนทีม 
    ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา  การรบัรูการทาํงานเปนทีมดานเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณ

มีความสัมพันธในทางบวกอยู ในระดับสูง ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตที่พบวา                                     

การมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีม การรวมกันกําหนดเปาหมาย และการมีความรูสึกที่ดีตอกันใน                        

ขณะทํางานเปนทีม เปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหงานประสบความสําเร็จ (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 รวมท้ังตองสงเสริมการรับรู                    

ดานการแสดงออกทางอารมณของผู ร วมทีมไปพรอม ๆ กัน อาทิ ตองทําใหสมาชิกทุกคนรู สึกสนุก                                     

การงานทีท่าํ และรูสกึวาทาํงานกับผูอืน่ดกีวาการทํางานคนเดียว เปนตน  ดงัที ่McGregor (1960) และ Likert (1961) 

ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการทํางานเปนทีมวา  ตองใหความสําคัญท้ังใน                                 

ดานเปาหมายและดานการแสดงออกทางอารมณ เนื่องจากการทํางานเปนทีมที่จะทําใหการทํางานบรรลุ               

ผลสําเร็จตามเปาหมาย สมาชิกในทีมตองตระหนักวาเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณของสมาชิก               

ในทีมมีความสัมพันธกัน ดังนั้น สมาชิกในทีมตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายและดําเนินการทํางาน                              

เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน ใหการชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิก               

ในทมี ใหการยอมรบันบัถอืและมคีวามเชือ่มัน่ทัง้ตอทมีและของสมาชิก  สรางบรรยากาศและสรางสิง่แวดลอม

ในการทํางาน ใหคาํวจิารณทีส่รางสรรค รูบทบาทหนาทีข่องตนและเขาใจความคาดหวงัของทมีทีม่ตีอสมาชกิ 

รวมถงึการทาํงานอยางมคีวามสขุ การปฏบิตัตินของสมาชิกกลุมดงักลาวนีแ้สดงใหเหน็ถงึลกัษณะการทํางาน

เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุป
 การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้พบวา ภายหลังการเลนเกม Salad Bowl ผูเขารวมประชุมวิชาการฯ                              

แสดงการรับรูในการทํางานเปนทีมของตนในดานเปาหมายในการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากท่ีสุด และ

การแสดงออกทางอารมณอยูในระดับมาก ซึ่งการทํางานเปนทีมท้ังสองดานมีความสัมพันธกันในทางบวก                 

อยูในระดับสูงเพื่อใหงานท่ีทําบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จสมาชิกในทีมควรคํานึงถึงเปาหมายและ                             

การแสดงออกทางอารมณดวยการตระหนักรูในหนาท่ีบทบาทของตน การปฏิบัติตนอยางพึงประสงคในการ

เปนสวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกลุมใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไวดวยกัน 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 ผูบริหารองคกรและผูมสีวนเกีย่วของสามารถสงเสรมิการทาํงานเปนทีมดวยการนําเกม 
Salad Bowl นี้ไปใชผานกิจกรรมเกมท่ีจําลองสถานการณขึ้นโดยปราศจากสภาพแวดลอมท่ีกดดันเพ่ือให                       
ผูเลมเกมไดรับรูในเปาหมายความสําเร็จของทีมและสงเสริมการรับรูดานการแสดงออกทางอารมณใน                             

การทํางานเปนทีม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนทีม  

  1.2  ครู/อาจารยผูสอนสามารถสงเสรมิและสรางการทาํงานเปนทมีในกลุมนกัเรยีน/นกัศกึษา
ไดดวยการนําเกม Salad Bowl ที่ปรับใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนไปใช เพื่อใหผูเรียนไดฝกการทํางาน
เปนทมี การสือ่สาร การคดิวเิคราะห และการแกปญหา รวมถงึทาํใหเกดิการรบัรูเปาหมายความสาํเร็จของทมี

และการรับรูดานการแสดงออกทางอารณซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนทีม  

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรเพิม่ชองทางในเก็บขอมลู เชน การสมัภาษณ และ การสงัเกต เพือ่ใหไดขอมูลเชงิลึก

  2.2  ควรทําการวิจัยเชิงทดลองแบบ True Experimental Research เพ่ือเปรียบเทียบ                          

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 เร่ือง 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. หามสมาชกิในกลุมพดู สนทนา หรอื สงภาษากายในกลุมและนอกกลุม จนกวาจะตอชดุ jigsaw 

ที่ตนไดรับเสร็จ เมื่อตอเสร็จแลวใหยกมือ

 2. เกมนี้ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเอาเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด jigsaw แลว

บทบาทของผูวิจัยและผูรวมวิจัย
 ผูวิจัย จัดกลุม แจกอุปกรณและวัสดุที่ใชในการเลนเกม บันทึกเวลาที่กลุมที่เสร็จเปนลําดับที่ 1-3 

ในการเลนเกม เดินดูการทํางานของแตละกลุม และพูดกระตุนผูเลนเกมกระตอืรือรนในการเลนเกมผูรวมวจิยั 

กลาวนํากอนการเลนเกม เมื่อการเลนเกมสิ้นสุดลง อธิบายการทํางานเปนทีม การแกปญหา การเรียนรูจาก

การทํางานเปนทีม ซ่ึงขั้นตอนนี้จะเปนการเรียนรู

วิธีเลนเกม
 1. ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคและประโยชน ขอความรวมมือและความยินยอมในการรวมการศึกษา

จากผูเขารวมประชุมวิชาการ เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงเริ่มการวิจัย

 2. ผูวจิยัใหผูเขารวมประชุมวิชาการนับเลข 1-12 แลวแบงกลุมตามหมายเลข 1-12 แตละกลุมน่ังรวมกนั

 3. ผูวิจัยแจกอุปกรณและวัสดุที่ใชในการเลนเกมใหแตละกลุม 
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 4. ผูวิจัยใหแตละกลุมตั้งชื่อกลุมของตนแลวเขียนลงบนกระดาษ B4 ที่หัวมุมขวาบน

 5. ผูรวมวิจัย:- 

  •   กลาวนํากอนการเลนเกม

  •   แจงกติกาในการเลนเกม คือ หามสมาชิกในกลุมพูด สนทนา หรือ สงภาษากายในกลุมและ

นอกกลุม จนกวาจะตอชุด jigsaw ที่ตนไดรับเสร็จ เมื่อตอเสร็จแลวใหยกมือ

  •  แจงวาเกมนี้ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเอาเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด 

jigsaw แลว

 6. ใหผูเขารวมประชุมวิชาการเริ่มเลนเกมโดยการเปดซองชุด jigsaw ที่ผูวิจยัและผูรวมวิจัยสราง

ขึ้นมาเอง  แลวทําการตอภาพในชุด jigsaw ที่ตนไดรับ เมื่อตอเสร็จแลว ติดภาพที่ตอลงในกระดาษ B4                          

กลุมที่ตอเสร็จกอนจะเปนผูชนะ 

 7. เมือ่ทกุกลุมตอเสร็จแลว ใหแตละกลุมแสดงภาพทีต่นเองตอ และอธบิายแนวทางในการทาํงาน

กลุมใหบรรลุเปาหมาย เชน การแบงงาน การเริ่มงาน การแกปญหาในขณะทํางาน ความยาก-งายของเกม 

การนําเกมไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และ การพัฒนาปรบัปรุงเกมใหดขีึน้ ผลการเรียนเรยีนรูทีไ่ดจาก

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. ในขณะทีผู่เลนแตกลุมกาํลงัตอชิน้สวนชดุ jigsaw ผูวจิยัจะพูดใหกาํลงัใจ และกระตุนการทํางาน

กลุม เชน “เริม่เลนเลยคะ” “หามพดูกันนะคะ”“เรามีเวลาในการเลน 20 นาทนีะคะ” “มหีลายกลุมตอไปไดเยอะ

แลวคะ” “เกงมากคะ” 
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ภาคผนวก ข

แบบสอบถามการรับรูการทํางานเปนทีม
 เกม Salad blow เปนเกมท่ีสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกผูเลน การทําแบบแบบประเมิน

ตนเองจงึเปนวิธหีน่ึงท่ีชวยใหผูเลนไดเขาใจและประเมนิคาความรูนัน้ๆ  โดยใหทานประเมนิขอความแตละขอ

ตามการรับรูของทาน โดยมีคะแนน 5 (เห็นดวยมากที่สุด)  ถึง 1 (เห็นดวยนอยมากที่สุด) โดยกากบาทลงบน

ตัวเลขที่ตรงกับการรับรูของทานและโปรดทําการตอบทุกขอ  

5 =  เห็นดวยมากที่สุด  4 =  เห็นดวยมาก  3 = ไมแนใจ  2 = เห็นดวยคอนขางนอย  1 = เห็นดวยนอยมาก

ที่สุด

รายการ 
 1. สมาชิกแตละคนเลนเพื่อใหทีมตัวเองประสบความสําเร็จ   5   4   3   2   1

 2. ฉันทราบถึงจุดประสงคและประโยชนของการสื่อสารในทีม   5   4   3   2   1

 3. การทํางานกับผูอื่นดีกวาการทํางานคนเดียว    5   4   3   2   1

 4. พวกเราสามารถความเขาใจจุดประสงคไดอยางไมมีปญหา  5   4   3   2   1

 5. การแขงขันนี้มีความนาตื่นเตน      5   4   3   2   1

 6. การตัดสินใจที่ดีของเราไดมาจากการปรึกษาหารือและไดรับ

  ความยินยอมรวมกัน        5   4   3   2   1

 7. ฉันสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดของทีม    5   4   3   2   1

 8. สมาชิกในทีมสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกันและกัน   5   4   3   2   1

 9. ฉันมีสวนรวมและรูสึกผูกพนักับสมาชิกในทีม    5   4   3   2   1

 10. สมาชิกในทีมทุกคนรูสึกสนุกกับกิจกรรมที่ไดทํา    5   4   3   2   1

 11. สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอเปาหมายสูงสุดของทีม   5   4   3   2   1

 12. พวกเราพยายามอยางมากเพื่อตัดสินใจใหไดอยางรวดเร็ว   5   4   3   2   1
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1.1.1 เพ่ือเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกจิและการจัดการ รฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง                         
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 เดอืนกรกฎาคม – กันยายน  (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
   ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม     (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
  2.2 จํานวนบทความในแตละฉบับ
         จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
 3. จริยธรรมการตีพิมพ:
  3.1  บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
   3.1.2 ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณีทีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมามีสวนเพ่ิมเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม 
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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   3.1.3 ผูเขียนตองอางองิแนวคดิและขอความตาง ๆ  ซึง่ไมใชของผูเขยีน รวมทัง้ตองรบัผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
   3.1.4 ผู  เ ขียนท่ีปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้                                    
(1) มสีวนรวมในการสรางโจทยวจิยัและวางแผนการวิจยั เกบ็ขอมลู หรอืวเิคราะหและแปลความหมายขอมลู 
(2) มีสวนรวมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน                             
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ 
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.5 ผูเขยีนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมกีารสงบทความมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร 
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
   3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซ่ึงอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล                      
ตอเน้ือหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง                    
ในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา                    
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
   3.1.8.   ผูเขียนจะตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 
   3.1.9    ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มี                            
ความสําคัญในการวิจัยภายหลังหรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูก
ตองหรือถอนบทความหากจําเปน
  3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   3.2.1 ผู ทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยู ระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืน                                       
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
   3.2.2  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความท่ีตนมีสวนรวม หรอืรูจกัผูเขยีนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ใดท่ีทาํใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
   3.2.3 ผูทรงคณุวฒุคิวรรบัพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเชีย่วชาญ พจิารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ชวยใหผูเขยีนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
   3.2.4 ผูทรงคณุวฒุคิวรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตขุดัของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
   3.2.5 ผูทรงคณุวฒุคิวรระบงุานวิจยัหรอืผลงานทางวิชาการท่ีผูเขยีนไมไดอางอิงไวในบทความ 
และผูทรงคณุวฒุคิวรแจงตอบรรณาธกิาร หากทราบวาบทความทีพ่จิารณามสีวนใดสวนหนึง่ทีค่ลายคลงึหรอื
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
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  3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
   3.3.2 บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเน้ือหาทางวิชาการโดยปราศจากอคติ                                
ในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ  ของผูเขยีนหรอืสงักัดของผูเขียน รวมท้ังตองปองกนัไมมผีลประโยชนทบัซอนระหวาง
ผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
   3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว 
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
   3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร                         
รวมทั้งตองควบคุมใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผู เขียนและ                               
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
   3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอืน่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ชือ่ถอืได และหยดุกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความทนัที 
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําช้ีแจงประกอบการ                    
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
   3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจรยิธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนัน้จะไดรบัการตพีมิพหรอืไมกต็าม ทัง้นีก้ารปฏเิสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
 4.  นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
  4.1 คําแนะนําทั่วไป
   4.1.1 ผลงานท่ีเสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน 
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
   4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมอยู ในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ                           
สิ่งตีพิมพอื่นใด
   4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเม่ือไรมาแลว
   4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ                           
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ                              
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
   4.1.5 ลขิสทิธบทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนไดรบัการสงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
  4.2 ประเภทผลงานท่ีรับตีพมิพ
             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ
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 การพิจารณากล่ันกรองบทความ
   4.3.1 บทความที่จะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ                        
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม                  
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และชุมชน
   4.3.2 บทความท่ีจะไดรับการตีพิมพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิ                        
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  4.3 กระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความ (Peer Review)
   4.3.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเม่ือกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
   4.3.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเน้ือหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ  ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ                      
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
   4.3.3 ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว พิจารณาตีพิมพ                                  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา                             
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม                        
โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี ทัง้ผูทรงคุณวุฒแิละผูเขยีนจะไมทราบขอมลูของกันและกัน (Double-Blind Process)
   4.3.4  เม่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
 5. ขอกําหนดตนฉบับ
       5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
   5.1.1 บทความท่ีเสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 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) 
สวนช่ือตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ                            
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ                            
File ภาพมาดวย)
   5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอกัษร 16 Point (ตวัหนา) จดัชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.12  ผูเขยีนตองตรวจสอบความถกูตองของการพมิพตนฉบบั เชน รปูแบบการพมิพ การอางองิ
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
   5.1.13  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกช่ือและนามสกุล                          
ของผูเขยีน พรอมประวัตยิอของผูเขยีน ระบคุณุวฒุกิารศึกษาสูงสุด ตาํแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี ตาํแหนงงาน 
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
  5.2 สวนประกอบของบทความ
   5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ                        
มลีาํดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               สรปุเนือ้หาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กาํหนดใหมทีัง้บทคดัยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเนือ้หา  เหมาะสาํหรับนาํไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา (Introduction)
      เปนสวนแนะนําและปูพื้นเร่ืองเพ่ือใหผู อานทราบขอมูลเบื้องตนของเน้ือหา                    
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
     (5) เนื้อหา (Body of Text)
                   เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเน้ือหา ควรมีการวางแผน                               
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ                   
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
     (6) สรุป (Conclusion)
                 เปนการสรปุเนือ้หาในบทความทัง้หมดออกมาอยางชดัเจน และกระชบัโดยมกีารสรปุ
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 โดยพิมพชื่อเร่ืองเปนภาษาไทยและ
ตามดวยช่ือเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค                      
วีธีการ และผลการวิจัย)
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเน้ือหา เหมาะสําหรับนาํไปใชเปนคาํคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา  (Introduction)
      เปนการอธบิายถงึทีม่าและความสาํคัญของปญหาและเหตผุลทีน่าํไปสูการวจิยั มขีอมลู
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
     (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
      ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
     (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
      นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
     (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
      อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
     (8) ผลการวิจัย (Results)
               เสนอผลการวิจยัทีต่รงประเดน็ตามลาํดบัข้ันของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภมูไิม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลท่ีคนพบอยางชัดเจน
     (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
      ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
     (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป                      
ใชประโยชน
     (11) เอกสารอางอิง (Reference)
       เขยีนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
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  5.3 การอางอิง
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American                          
Psychological Association)
   5.3.1 การอางอิงในเน้ือหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
                           (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
               ตัวอยาง
               (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ, 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
        ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา
เผยแพรทางระบบ Online Submissions https://www.tcithaijo.org/index.php/FEU/information/readers
 7.  การติดตามอานผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
         ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก                    
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมท้ังจากระบบ                            
การจดัการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU)  
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: 
: 

 Reviewer: 
: 

แบบฟอรมนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร    
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน      

            วันที่ … …….เดือน………….……….พ.ศ………. 

  

เรียน  บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน          

เรื่อง  ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน    

   ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………… 

   (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………...

   คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา …………………………………………………………..……...

   ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)……………………………………………….…..……… 

   สถานท่ีทาํงาน/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. กรณีเปนบทความท่ีเสนอเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้         
     [     ]  บทความวิจัย          [     ]  บทความวิชาการ          

     ชื่อหลักสูตร..........................................................................................................    

     ชือ่มหาวิทยาลัย....................................................................................................

                      ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก.......................................................................................

     หนวยงานท่ีสังกัดของอาจารยที่ปรึกษาหลัก …………………………………………

     ทัง้นีไ้ดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผานแลวเม่ือวนัท่ี…….เดอืน.……....…. พ.ศ…...…

    5. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
          ทีอ่ยูสาํหรบัตดิตอทางไปรษณีย …………………………..……………………………

     โทรศัพท……………...…..โทรศัพทมือถือ…………...……..โทรสาร………………...

     E-mail………………………………………………………………...........................

    6. ชื่อผูเขียนบทความ

                                 ผูเขียน                 ชื่อ-นามสกุล        หนวยงานที่สังกัด
    

     ผูเขียนหลัก

  

     ผูเขียนรวมทานที่ 1

     ผูเขียนรวมทานที่ 2
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  7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด 

                    กรณีบทความวิจัย                                   กรณีบทความวิชาการ
                   

 [    ]   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  

 

[    ]   ชื่อเร่ือง (Title)

[    ]   บทคัดยอ   ไมเกิน 250 คํา

[    ]   Abstract   ไมเกิน 250 คํา

[    ]   คําสําคัญ  (Keyword)

[    ]   บทนํา (Introduction)

[    ]   เนื้อหา (Body of Text) 

[    ]   สรุป (Conclusion)

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้    [    ]    เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว     

        [    ]   เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ     

        [    ]    เปนผลงานของคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎช่ือ 

            ในบทความ ดังรายช่ือในเอกสารแนบ (ถามี)         
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  ผูเขียนรวมท่ีปรากฎช่ือในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎช่ือในบทความ (ถามี)             

รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ครั้งนี้ รวมท้ังขอรับรองวาบทความน้ี ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น  รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ 

  ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ       

ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย      

ฟารอสีเทอรน กรณีมกีารฟองรองเร่ืองการละเมิดลขิสทิธ์ิเกีย่วกับภาพ แผนภูม ิ ขอความสวนใดสวนหน่ึง และ/

หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว 

ลงชื่อผูเขียนทานที่ 1............................................  ลงช่ือผูเขียนรวมทานที่ 1   ..........................................

                            (                                         )                               (                                        )

                             ............/............../..............                                 ............./............./............
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ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ประวัติยอภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ:…………………………………………….……………………………..

มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....

ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...

หนวยงานทีส่งักดั:……………………………………………………………………………..

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ

Name and Surname: ………………………………………………………..………………

Highest Education: ………………………………………………………………………....

University or Agency: ……………………………………………………………………....

Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....   

Affiliation:……………………………………………………………………………………...

Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

เอกสารแนบ
ประวัติยอผูเขียนบทความ

  ผูเขียน                                    ประวัติยอ 
 

   
ผูเขียน
หลัก

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา
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ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ประวัติยอภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ:…………………………………………….……………………………..

มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....

ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...

หนวยงานทีส่งักดั:……………………………………………………………………………..

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ

Name and Surname: ………………………………………………………..………………

Highest Education: ………………………………………………………………………....

University or Agency: ……………………………………………………………………....

Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....   

Affiliation:……………………………………………………………………………………...

Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

ผูเขยีนรวม
ทานที่ 1

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา

ผูเขียน                                 ประวัติยอ 
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ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ผูเขยีนรวม
ทานที่ 2

ประวัติยอภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ:…………………………………………….……………………………..

มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....

ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...

หนวยงานทีส่งักดั:……………………………………………………………………………..

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ

Name and Surname: ………………………………………………………..………………

Highest Education: ………………………………………………………………………....

University or Agency: ……………………………………………………………………....

Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....   

Affiliation:……………………………………………………………………………………...

Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

ผูเขียน                                                 ประวัติยอ 
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