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การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนตามบริบทตาง ๆ ของระบบการศึกษา เปน
การศึกษาในลักษณะบรรยาย ประเภทการวิเคราะหเอกสารและศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ 
ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหองคประกอบของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ท้ังหมด 7 ดาน ผลการศึกษา พบวา 1) ระบบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
นั้นเทากัน คือ ระดับปริญญาตรี 4 ป ระดับปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป แต
ประเทศญี่ปุน ผูท่ีมีความสามารถมีประสบการณเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ จะสามารถสง
ประเมินผานแควิทยานิพนธไดโดยไมตองเขาระบบ การเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย
เนนการเรียนเชิงปฏิบัติการ และมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีสามารถรองรับอาชีพ ความ
ตองการของตลาดแรงงาน ไดมากกวาประเทศไทย 2) นโยบายและปรัชญาการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ท้ังประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน มีปรัชญาทางการศึกษาและนโยบายทางการ
ศึกษาท่ีคลายกัน คือ การมุงเนนพัฒนาคนดวยความรู เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการพัฒนา
ความเจริญของประเทศ 3) การสนับสนุนจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนท้ังเอกชน
และรัฐบาลจะไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคเอกชน 
สําหรับประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และภาคเอกชนมีอิสระในการบริหาร
จัดการ บางมหาวิทยาลัยเนนจํานวนผูเรียนมากกวาคุณภาพ 4) ดานการสงเสริมการทําวิจัย 
ในประเทศญ่ีปุนมีหนวยงานระดับชาติในการจัดการเก่ียวกับวิจัยทางการศึกษาโดยตรง ซ่ึงใน
ประเทศไทยยังไมมี จึงทําใหญ่ีปุนมีปริมาณงานวิจัยท่ีสูงกวาไทย แตในขณะเดียวกันท้ัง
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนก็ขาดการประเมินงานวิจัยท่ีเหมาะสม รวมท้ังการเผยแพร
ผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช ยังทําไมไดมากเทาท่ีควร 5) การปฏิบัติงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนคาตอบแทนของอาจารยมหาวิทยาลัยคอนขางสูงกวาในประเทศ
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ไทย และประเทศญี่ปุนมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเอ้ือใหนักศึกษาไดมีความใกลชิดกับอาจารย
มากกวา 6) การสอบและการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนมี
ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกเขาศึกษาไดใน
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไดเหมือนกัน 7) การสอนภาษาท่ี 3 ในระดับมหาวิทยาลัย ท้ัง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมีจุดดอยทางดานภาษาเหมือนกัน แตในดานการสอน ประเทศ
ญี่ปุนจะเนนใหนักศึกษาสามารถสื่อสารได และเขาใจถึงวัฒนธรรม สวนในประเทศไทยจะเนน
การสอนในเรื่องหลักการใชภาษา ในดานแนวทางการนําระบบการศึกษาญ่ีปุนมาปรับใชใน
ระบบการศึกษาของไทย คือการพัฒนาการศึกษาอยูตลอดเวลา และเนนการสอนแบบปฏิบัติ 
ใหผูเรียนสามารถตอยอดความรูท่ีไดมากกวาการทองจํา ท้ังนี้ก็ควรคํานึงถึงบริบทของตาง ๆ 
ท่ีมีความแตกตางกันดวย 
คําสําคัญ: การศึกษาเปรียบเทียบ, ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, การศึกษาในประเทศ
ไทย,การศึกษาในประเทศญี่ปุน 
 
Abstract  

The article aims to study the comparative of Thai and Japanese higher 
education. This article is descriptive research from documentary analysis and visiting 
university in Japan.  The researchers study and analyzes the educational 
components of university in Thailand and Japan in 7 areas:  Results of the study 
revealed that 1) Higher education system: the duration of study in the university in 
Thailand and Japan is the same for four years for a degree, two years for a master's 
degree, and three years for a doctoral degree.  All Japanese’ s candidates who 
sufficient experience in thesis can be submitted through a thesis without study in 
the university. Teaching system is focusing on practical learning. And the specialized 
universities can support the profession and the need of the job market more than 
Thailand. 2) Higher education policy and philosophy: both Thailand and Japan have 
a similar educational philosophy and education policy that focuses on developing 
people with knowledge who can design innovation and creativity for development 
the country. 3) Government support: both private and government Universities in 
Japan, is supported from the Ministry of Education and the private sector. For Thai 
universities has own management and some of them focus on the number of 
students rather than the quality.  4)  Research promotion:  In Japan, there is the 
national organization to manage educational researches. But in Thailand have none. 
There are Japanese researchers more than Thai researchers. At the same time, both 
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Thailand and Japan lacked appropriate research assessments.  Including 
dissemination of research results and research that cannot do as much as they 
should.  5)  Performance of university lecturers:  in Japan, the remuneration of 
professors in the university is higher than in Thailand.  And Japan has an advisor 
system that encourages and be closer with students. 6) University Admissions exam: 
both Thailand and Japan have different entrance examination systems.  Students 
can choose to study in a college or university.  7)  Teaching the third language in 
university: both Thailand and Japan have similar language barriers. For 3rd language 
teaching in university, Japan will focus on students that can communicate and 
understand both language and culture of their country. In Thailand, many courses 
are focusing on grammatical.  Finally, the approach of application Japanese 
education system to the Thai education system is development of education at all 
the times and focusing on practical teaching.  All students learn for practical more 
than memorization. At any rate we should consider the difference area too. 
Keywords:  Comparative Education, Higher Education System, Thai Education 
system, Japanese Education system 
 
บทนํา  

คําวา "การศึกษา" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา "การเลา
เรียน การฝกอบรม" เปนคําท่ีใชในความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา "Education" ซ่ึง 
Good (1973) ไดใหความหมายไวในพจนานุกรมศัพทการศึกษา ไววาการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การ
ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม การศึกษาเปนกุญแจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศและผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกมาสูสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสําคัญ
ตอมนุษยอยางมาก ในทุกประเทศจึงใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอันดับตนๆ เพราะ
การศึกษามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม การพัฒนาความรูในตัวมนุษย ความรูทางเทคโนโลยี และความรูในวิทยาการตาง ๆ 
เปนปจจัยชี้นําในการเพ่ิมขีดความสามารถของการแขงขันแตละประเทศท่ีจะกาวสูสังคม
ฐานความรู ดังนั้นการศึกษาจึงเปนรากฐานในการแกไขปญหา สรางสรรคความกาวหนา และ
พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ การท่ีประเทศจะเจริญกาวหนาไดจําเปนตองมีทรัพยากรบุคคลท่ี
มีความรู ความคิด และทักษะทางดานฝมือจํานวนมาก (ปานเพชร ชินนิทร และคณะ, 2552) 
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ระบบการศึกษาในประเทศไทย เริ่มตนจากการปฏิรูปการศึกษาของไทยในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงนับเปนรากฐานท่ีสําคัญของการศึกษาไทยจนทุกวันนี้ จากนั้นก็มีการปฏิรูป
การศึกษามาหลายตอหลายครั้ง แตก็ยังคงมีปญหาอยู โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพ
การศึกษา ท่ีเก่ียวของกับผูเรียน ครู และบุคคลทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา ดาน
การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีจัดไดไมท่ัวถึง ดานการผลิตและพัฒนากําลังคน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันซ่ึงยังไมสามารถสนองความตองการของประเทศได จาก
การศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสภาพขอเท็จจริง
เก่ียวกับการ ศึกษาในอดีตถึงปจจุบัน พบวา ประเทสไทยยังมีปญหาการศึกษาหลายประการท่ี
พบอยูในปจจุบัน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักวิชาการกลุมงานบริการ
วิชาการ 3, 2557) 

ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน ถึงแมวาการศึกษาอยางเปนระบบของประเทศ
ไทยเริ่มข้ึนพรอม ๆ กับประเทศญ่ีปุนในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ หรือสมเด็จพระจักรพรรดิมุสึฮิ
โตะ ซ่ึงทรงข้ึนครองราชย ตั้งแต พ.ศ.2411 – 2455 วุฒิชัย มูลศิลป (2551) ไดวิเคราะหความ
แตกตางโดยใหเหตุผลท่ีการศึกษาของประเทศญ่ีปุนเจริญกาวหนาไดเร็วกวาประเทศไทย ซ่ึง
สรุปไดวา ความสามารถในการรับการถายทอดความรูจากตางชาติของคนญ่ีปุน โดยคนญ่ีปุน
พยายามเรียนรูความรู และเทคนิควิธีจากผูเชี่ยวชาญและครูอาจารยชาวตะวันตกท่ีญ่ีปุน
วาจางเขามา จนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองในเวลาไมนานนัก และตอมายังปรับปรุง
ความรูและเทคนิควิธีเหลานั้นใหเปนแบบญ่ีปุนเอง การยอมรับความคิดท่ีหลากหลายและ
แตกตางเปนความแตกตางกันอีกประการหนึ่งระหวางไทยกับญ่ีปุน ในขณะท่ีไทยพยายามทํา
ใหผูคนมีความคิดและปฏิบัติแบบเดียวกัน แตญ่ีปุนยอมรับความคิดท่ีหลากหลาย เชน การ
ยินยอมใหมีการตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีปรัชญาในการเรียนการสอนแตกตางกัน ผลิตคนท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันแตยังมีลักษณะรวมกันทางจริยธรรมท่ีถูกหลอหลอมมาตั้งแต
การศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ คาทสึ ยุกิฮาเซงาวะ (2547) ไดกลาวถึง ความแตกตางของ
คนไทยกับคนญี่ปุน ดังนี้ 1) ชาวญ่ีปุนมักจะปฏิบัติตัวตามกฎอยางเครงครัด 2) ชาวญี่ปุนมี 
จิตสํานึกในเรื่องระบบรุนพ่ี – รุนนองอยางแรงกลา 3) ชาวญ่ีปุนมักจะเรียกรองใหมีความ
รับผิดชอบทางดานศีลธรรมและ  4) คนไทยใจเย็น คนญ่ีปุนใจรอน 

นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนในปจจุบัน ยังเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางดานการศึกษาใน
ระดับสูง โดยระบบการศึกษาของประเทศไดรับตนแบบมาจากระบบการศึกษาของหลาย ๆ 
ประเทศ อาทิเชน ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส และอเมริกา ดังจะเห็นไดจากการรายงานผลการ
จัดระดับการศึกษาของโลก (The world Top 20 Education Poll 2015) ความสําเร็จทาง
การศึกษาของญ่ีปุนอยูในระดับสูงเม่ือเทียบกับมาตรฐานสากล ในการสอบวัดความรูดาน
คณิตศาสตรนานาชาติ เด็กญี่ปุนถูกจัดใหอยูในอันดับตนๆ มาโดยตลอด ระบบนี้เปนผลมาจาก
การสมัครเขาเรียนสูง ตลอดจนอัตราการรับระบบการสอบเขา (การสอบเอนทรานซ) 
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โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการศึกษาท้ังระบบเปนอยางมาก รัฐบาลไมได
เปนผูสนับสนุนทางการศึกษาแตเพียงผู เดียว โรงเรียนเอกชนก็มีบทบาทสําคัญในดาน
การศึกษา รวมถึงโรงเรียนท่ีอยูนอกระบบเชนวิทยาลัยของเอกชน ก็มีบทบาทสําคัญใน
การศึกษาและเปนสวนมากในการศึกษา (ชวลิต ชูกําแพง, 2553) 

เด็ก ๆ ชาวญี่ปุนสวนใหญจะเขาโรงเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล แมวาจะไมใชสวนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาก็ตาม ระบบการศึกษาเปนภาคบังคับ เลือกโรงเรียนไดอิสระและใหการศึกษา
ท่ีพอเหมาะแกเด็ก ๆ ทุกคนตั้งแตเกรด 1 (เทียบเทา ป.1) จนถึง เกรด 9 (เทียบเทา ม.3) สวน
เกรด 10 ถึงเกรด 12 (ม.4 - 6) นั้นไมบังคับ แต 94% ของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมตน เขาศึกษา
ตอชั้นมัธยมปลาย ประมาณ 1 ใน 3 ของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมปลายเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัย 4 ป junior colleges 2 ป หรือเรียนตอท่ีสถาบันอ่ืน ๆ 

จากความเปนมาดังกลาวและการเลือกศึกษาดูงานเชิงวิชาการ เห็นไดวาการศึกษาของ
ประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเริ่มตนในเวลาใกลเคียงกัน แตมีผลลัพธทางการศึกษาท่ี
แตกตางกัน และญ่ีปุนยังสามารถยกระดับการศึกษาใหอยูในระดับแนวหนาของโลกได 
โดยเฉพาะความสําเร็จของระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญหนึ่ง 
สําหรับการประสบความสําเร็จในงานและในสังคมของคนญ่ีปุน  ดังนั้น ผูเขียนจึงสนใจศึกษา
เปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนตามบริบท
ตาง ๆ ของระบบการศึกษา ท้ังหมด 7 ดาน ประกอบดวย 1) ระบบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 2) นโยบายและปรัชญาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 3) การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 4) การสงเสริมการทําวิจัย 5) การปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 6) การสอบ
และการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย และ 7) การสอนภาษาท่ี 3 ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมท้ัง
นําเสนอแนวทางการนําระบบการศึกษาญี่ปุนมาปรับใชในระบบการศึกษาของไทย เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาเชิงปฏิบัติในบริบทท่ีเหมาะสมกับนักเรียนไทย 
   
การเปรียบเทียบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน  
(The comparative of Thai and Japanese higher education) ใน 7 ดาน ดังนี้ 

1) ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ประเทศญ่ีปุน จัดระบบการศึกษาในระบบไวเปน 6-3-3-4 คือระดับประถมศึกษา 

6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 4 ป ซ่ึงในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนจะกําหนดหลักสูตร
และระยะเวลาในระดับปริญญาตรี 4 ป, ระดับปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป 
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีคณะอักษรศาสตร สาขานิเทศศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึงก็จะมีแยกยอยลงไปอีกในแตละสาขา ซ่ึงจะมี
สาขายอยลงไปอีก ซ่ึงจะเริ่มภาคการศึกษาในเดือนเมษายนของแตละป โดยจะแบงภาค
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การศึกษาเปนภาคการศึกษาท่ี 1 (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน) และภาคการศึกษาท่ี 2 
(เดือนกันยายน-เดือนมีนาคม) โดยระยะเวลาการรับสมัครโดยท่ัวไปจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน
หรือเดือนตุลาคมสําหรับการสมัครเรียนในเดือนเมษายนของปถัดไป 

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศญ่ีปุน สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของญี่ปุนในปจจุบัน มีประมาณ 800 แหง แบงเปน 

1) ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ป) เม่ือจบแลวสอบเขาเรียนปริญญาตรีโดย
เทียบหนวยกิต 

2) หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
บริหารธุรกิจ นิติศาสตร บัญชี เปนคณะท่ีไดรับความนิยม 

3) หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ป) 
4) หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ป) หลักสูตรปกติจะใชเวลา 3 ป ภายใน

เวลาท่ีกําหนด ตองสงวิทยานิพนธและสอบผาน แตถาไมไดเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสง
แควิทยานิพนธและถาสอบผาน ก็จะไดคุณวุฒิจบปริญญาเอกเหมือนกัน (โดยไมกําหนดป) ซ่ึง
ในกรณีนี้ เนื่องจากวานักศึกษาท่ีไดผานประสบการณการทํางานและมีผลงานวิจัยมามาก
พอสมควร คุณภาพและระดับของเนื้อหาในวิทยานิพนธคอนขางจะสูงมาก ระบบการสง
วิทยานิพนธเพ่ือขอรับคุณวุฒิจบปริญญาเอก โดยท่ีไมตองเขาเรียนตามหลักสูตรปกติ ก็เปน
ลักษณะเดนอันหนึ่งของระบบการศึกษาชั้นสูงของประเทศญี่ปุน 

โครงสรางการบริหารการศึกษาของญ่ีปุน มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ท่ัวประเทศ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

1)  รั ฐ บ า ล ร ะ ดั บ ช า ติ  ( National Government)  โ ด ย ส ว น ก ล า ง ห รื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีหลักในการดูแลสถาบันการศึกษาท่ีอยูภายใตองคกรระดับชาติ 
ไดแก มหาวิทยาลัยตาง ๆ และวิทยาลัยเทคโนโลยี 

2) รัฐบาลระดับจังหวัด (Prefectural Government) มีท้ังหมด 47 จังหวัด แต
ละจังหวัดมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด บุคลากรในจังหวัดท้ังหมด รวมถึงครูถือวาเปน
ขาราชการสังกัดสวนทองถ่ิน อํานาจการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายหรือโอนเปนของจังหวัด ใน
ดานการศึกษา จังหวัดเปนองคกรท่ีรับผิดชอบหลักสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษและวิทยาลัยตาง ๆ มหาวิทยาลัยของจังหวัดและโรงเรียนเอกชนอยู
ในความดูแลของผูวาราชการจังหวัด 

3) รัฐบาลทองถ่ินระดับต่ํากวาจังหวัด (Municipal Government) ไดแก องคกร
ระดับนคร (City) องคกรระดับเมือง (town) องคกรระดับหมูบาน (village) องคกรบริหารท้ัง 
3 ระดับเปนอิสระซ่ึงกันและกัน มีการเลือกต้ังหัวหนาหนวยการปกครองทองถ่ินทุกระดับ แต
ละองคกรมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการดูแล โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มหาวิทยาลัย
ทองถ่ิน (ปานเพชร ชินินทร และคณะ, 2552) 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของญ่ีปุน จะเนนไปท่ี
การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning) ใชรูปแบบ Internship และการเรียนรู
เชิ งบูรณาการกับการทํางาน (Work integrated learning)  ใชรูปแบบ Cooperative 
Education ปจจัยและเง่ือนไขของความสําเร็จของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย คือ การ
เรียนสลับกับการทํางาน กําหนดระยะเวลาการทํางานไวชัดเจนภายใตหลักบูรณาการทฤษฎี
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการจางงานของบัณฑิต การฝกงานท่ีเนนการเรียนรูหรือการ
ติดตามพฤติกรรมโดยสถานประกอบการ  (ปานเพชร ชินินทร และคณะ, 2552) 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของญ่ีปุน วาจะมี
จํานวนรายวิชาท่ีเนนการสัมมนาหรือเชิงปฏิบัติการเปนสวนใหญ โดยเฉลี่ยแลวมีรายวิชาดาน
นี้ประมาณ 33% และมีทุกเทอม โดยนักศึกษาญ่ีปุนจะไดฝกการคิดและวิเคราะหมากกวา ซ่ึง
ทําใหเม่ือเรียนจบแลว บัณฑิตญ่ีปุนรูจักการตอยอดและสามารถทํางานไดทันที  ซ่ึงญี่ปุนมีจุด
แข็งดานการเรียนการสอนท่ีมีการวางแผนอยางเปนระบบตั้งแตป 1-4 ทําใหนักศึกษารูวาตอง
เตรียมตัวอยางไร และเขาจะไมเนนการสอนแบบ What เพราะเปนเพียงแคเรื่องความจํา แต
จะเนน Why และ How to มากกวา (เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย, 2556)  

ในสวนของประเทศไทย มีการกําหนดหลักสูตรและระยะเวลาเหมือนกับประเทศ
ญ่ีปุน คือในระดับปริญญาตรี 4 ป, ระดับปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป จะมี
คณะอักษรศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของไทย มีจํานวน
รายวิชาท่ีเนนการสัมมนาหรือเชิงปฏิบัติการโดยเฉลี่ยแลวมีประมาณ 10% และมีในบางเทอม 
โดยนักศึกษาไทยจะเนนความจํา ซ่ึงทําใหเม่ือเรียนจบแลว บัณฑิตไทยอาจตองใชระยะเวลาใน
การปรับตัว ดังนั้น ระดับมหาวิทยาลัยของไทยควรจะเพ่ิมรายวิชาท่ีเนนการคิดวิเคราะห หรือ
ฝกปฏิบัติมากข้ึน ไปอยูท่ี 30% 

การมุงเนนความเปนเฉพาะทาง โดยมหาวิทยาลัยไทยจะพยายามทําตัวใหมี
ขนาดใหญข้ึน หรือทําใหมีวิชาท่ีหลากหลาย ไทยนาจะสรางมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเฉพาะ
ทางมากข้ึน เชน มหาวิทยาลัยวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัยแหงองคกรภาคธุรกิจ 

2) นโยบายและปรัชญาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ประเทศญ่ีปุนมีปรัชญาการศึกษา โดยมุงเนนการสรางความม่ังค่ังและพัฒนา

ระบบการศึกษา เพ่ือปลูกฝงเยาวชนใหมีความรับผิดชอบในอนาคตของประเทศ เนนคุณคา
ของการระลึกถึงเพ่ือนมนุษยและการมีสวนรวมอยางเขมแข็งในสังคมนานาชาตินโยบาย
การศึกษา และในประเทศญี่ปุน มีนโยบายดานการศึกษา ดังนี้ 

1) จะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชนญ่ีปุน โดยใหความเคารพในวัฒนธรรมประเพณี
มุงท่ีจะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชนญ่ีปุน เพ่ือใหมีความระลึกถึงคุณภาพของการศึกษาและ
เพ่ิมพูนชีวิตครอบครัวของประชาชนทุกคน 
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2) กอตั้งสังคมท่ีมุงสูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนงานวิจัย
วิทยาศาสตรเบื้องตนและข้ันสูง และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกาวหนา มุงท่ีจะทาใหญ่ีปุนเปน
ผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนยขาวสารขอมูลทางวิทยาศาสตร ท่ีจะเปดกวาง
สําหรับทุก ๆ ชาติระบบการบริหารการศึกษา 

ในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการศึกษาของไทย เปนการนําเอาปรัชญาทาง
การศึกษาจากตางประเทศมาใช โดยเฉพาะเรื่องการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู เรียนรูจากประสบการณท่ีไดจากการปฏิบัติ ดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต ในทุก ๆ ระดับ ท้ังทางดาน
วิชาการและในสวนของวิชาชีพตาง ๆ (ไพฑูรย และคณะ, 2550) ซ่ึงนโยบายและเปาหมายท่ี
สําคัญของการศึกษาไทยนั้น คือ 

1) ใหทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 
2) สงเสริมใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มท่ี   
3) สงเสริมใหการเรียนเนนการทองจําใหนอยลง เนนฝกคิดวิเคราะห 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิด

ความรูและนวัตกรรมใหมๆ 
3) การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาจากภาครัฐ 

ประเทศญ่ีปุน มีกระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงเดียวท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัด
การศึกษาของชาติ รัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาไปท่ีกระทรวงศึกษาฯ เพียง
กระทรวงเดียว เพ่ือใหกระทรวงฯจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง 
และงบประมาณเพ่ือการศึกษาสวนใหญก็ใชไปเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงเปน
ภาระหนาท่ีของรัฐท่ีตองจัดการศึกษาฟรีใหเปนเวลาเกาป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึง
งบประมาณเพ่ือการศึกษาภาคบังคับเปนของสวนกลางกับทองถ่ินระดับองคการบริหารสวน
จังหวัดในสัดสวนครึ่งตอครึ่ง และระดับมัธยมศึกษาเปนงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดท้ังหมด 
 เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย (2556) ไดกลาวถึงการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
ญ่ีปุนจะใหงบประมาณท้ังมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และภาคเอกชนจะสนับสนุนเงินวิจัย
ใหกับมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยญี่ปุนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดีได
งาย เพราะมีการเรียนรูจากโจทยจริงและหองปฏิบัติการจริง รวมถึงมีงบประมาณท่ีจะสามารถ
ซ้ืออุปกรณไดมากกวาสําหรับประเทศไทย การถายโอนภารกิจดานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
รัฐจัดสรรงบประมาณใหกับทองถ่ินรอยละ 35 ของรายไดรัฐบาลท้ังหมด 
 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยแหงรัฐหลายแหง ออกจากระบบและมีระบบการ
ดําเนินการบริหารจัดการภายในเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ท่ีจะไมไดรับการ
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สนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนอาจสนับสนุนงบวิจัยใหมหาวิทยาลัยอยูบาง เรืองศักดิ์ 
แกวธรรมชัย (2556) ยกตัวอยางประเทศท่ีพัฒนาแลววาจะมีงบวิจัยสูงมาก ตัวอยางเชน 
บริษัทซัมซุงของประเทศเกาหลี ท่ีจะสนับสนุนเงินไปยังมหาวิทยาลัย แลวใหอาจารยท่ีมี
ความสามารถเดนๆ คิดนวัตกรรมเพ่ือเอาไปตอยอด สวนของไทยงบฯวิจัยมีไมถึง 1% ของจีดี
พี (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) อาจเปนเพราะบริษัทไทยกําลังอยูในชวงคาบเก่ียวจาก
การเปนผูรับจางผลิตไปสูการเปนผูผลิต การใหงบฯวิจัยกับมหาวิทยาลัยจึงไมมากเทาประเทศ
ท่ีเปนผูผลิต แตบริษัทท่ีอยากมีนวัตกรรมของตัวเองจะใหความสําคัญกับเรื่องนี้อยางมาก 
เพราะจะสงผลตอการเปนผูนําทางธุรกิจในอนาคต 

4) การสงเสริมการทําวิจัย 
ประเทศญี่ปุน มีหนวยงานระดับชาติท่ีมีเอกภาพในการบริหารจัดการเก่ียวกับการ

วิจัยทางการศึกษาโดยตรง ทําใหประเทศญี่ปุนสามารถพัฒนางานวิจัยท้ังทางดานปริมาณและ
คุณภาพไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ งานวิจัยของญี่ปุนไดนับรวมงานท่ีเปนการรวบรวม
ขอมูลทางสถิติเอาไวดวยท้ังมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศญ่ีปุนมีจํานวนมากกวาไทย
มาก จึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหญ่ีปุนมีปริมาณงานวิจัยท่ีสูงกวาไทย งานวิจัยของญ่ีปุนมาจาก
ภาคเอกชนมากและเนนดานการวัดและประเมินผลนอยมาก สวนใหญเปนวิจัยเชิงสํารวจมาก
ท่ีสุด โดยรองลงมาเปนการทําวิจัยเชิงวิเคราะห และประวัติศาสตร และทําวิจัยเชิงทดลอง
นอยท่ีสุด ซ่ึงญ่ีปุนจะทําวิจัยเชิงประวัติศาสตร/พ้ืนฐานการศึกษา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ญ่ีปุนเนนทําวิจัยในระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด 
สวนนักวิจัยญ่ีปุน มีปญหาในเรื่องการเก็บขอมูล และการขาดผูชวยวิจัย แตมีระดับปญหา
เก่ียวกับงบประมาณ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบขอมูลสารสนเทศและแหลง
คนควานอย โดยญ่ีปุนมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิจัย ศูนยประสานงานนักวิจัยนานาชาติ และ
ศูนยวิจัยระดับทองถ่ินข้ึนดวย 

ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานระดับชาติท่ีเขามาจัดการเก่ียวกับการวิจัยทาง
การศึกษาโดยตรง งานวิจัยของไทยมาจากภาคเอกชนนอยมาก ซ่ึงเนนวิจัยดานการวัดและ
ประเมินผลเปนจํานวนมาก ไทยทําวิจัยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากท่ีสุด ซ่ึง
วิจัยเชิงทดลองเปนอันดับรองจากวิจัยเชิงสํารวจ นักวิจัยไทยประสบปญหาการมีเวลาทําวิจัย
นอย และขาดแรงจูงใจจากผูบริหาร โดยไทยจะมุงจัดทําระบบเครือขายขอมูลการวิจัย
ระดับประเทศ จัดระบบการประกันคุณภาพงานวิจัย และสงเสริมการวิจัยดวยรูปแบบและวิธี
ใหมๆ เพ่ิมข้ึน 

นักวิจัยไทยและญ่ีปุน ทําวิจัยโดยพิจารณาจากนโยบายและแผนการศึกษาชาติ 
ความตองการของหนวยงานความถนัดและความสนใจของผูวิจัยและความตองการของแหลง
ทุน โดยท้ังประเทศไทยและญ่ีปุนยังขาดระบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช ยังทําไมไดมากเทาท่ีควร ถากลาวถึง
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ประเด็นแนวโนมการวิจัยในอนาคตของไทยและญ่ีปุน มีความคลายคลึงกันในดานปริมาณ
งานวิจัยท่ีจะมีเพ่ิมข้ึน โดยไทยจะมีอัตราการเพ่ิมท่ีสูงกวาของญ่ีปุน และสัดสวนระหวาง
ปริมาณงานวิจัยของไทยกับญ่ีปุนจะลดลงจากปจจุบัน ในอนาคตท้ังไทยและญ่ีปุนจะเพ่ิม
งบประมาณการวิจัย สงเสริมการวิจัยขนาดใหญ การวิจัยสหวิทยาการและจะระดมทุนจาก
ภาคเอกชนเขามาสนับสนุนการวิจัยมากข้ึน การสงเสริมการวิจัยจะมีหลายรูปแบบข้ึน ปญหา
การทําวิจัยจะลดลง จะมีการสรางเครือขายขอมูลงานวิจัยท้ังระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ และเผยแพรงานวิจัยผานระบบ internet และเครือขายขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน (สุวิมล 
วองวาณิช และคณะ, 2541)  

5) การปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ในสังคมญ่ีปุน ครูอาจารยเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ มีสถานะทางสังคมสูง เปนผลมา

จากการท่ีกฎหมายญ่ีปุนและประชาชนคาดหวังในหนาท่ีของครู สังคมคาดหวังวาครูจะชวย
ปลูกฝงทัศนคติของสังคมลงในตัวเด็ก เพราะการสอนนั้นรวมถึงการสอนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และการพัฒนาอุปนิสัยของเด็ก 

เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย (2556) กลาวถึงระบบอาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย
ญ่ีปุน ไววาในระดับมหาวิทยาลัยจะมีอาจารยท่ีปรึกษา 2 ระดับ คือ อาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการในป 1 จากนั้นป 2 เปนตนไปจะมีอาจารยรายวิชาสัมมนา และโดยเฉลี่ยนักศึกษาสาย
สังคมศาสตรจะพบอาจารยท่ีปรึกษา 1 ครั้ง/สัปดาห และพบ 5 ครั้ง/สัปดาห สําหรับนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร กลาวไดวา อาจารยท่ีปรึกษาของญี่ปุนจะใหคําปรึกษาไดใกลชิดมากกวา 

ระบบการปฏิบัติงานของอาจารยสายสังคมศาสตรของญ่ีปุนไมตางจากไทยมาก
นัก คือ สวนใหญแลวอาจารยจะเจอนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา กลับกันกับสายวิทยาศาสตรท่ี
อาจารยและนักศึกษาจะมีหองพักติดกัน ทําใหนักศึกษาญี่ปุนผูกพันกับอาจารยคอนขางสูง ใน
สวนของคาตอบแทนในการทํางาน โดยเงินเดือนเริ่มตนของอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีจบ
ใหมของมหาวิทยาลัยเอกชนญี่ปุนอยูท่ี 1-1.5 แสนบาท ระเบียบในการปฏิบัติงานของอาจารย
ญ่ีปุนไมสามารถทํางาน Part Time ได และไมจําเปนตองทํางานเพ่ิมเติมเนื่องจากมีรายได
เพียงพอ 

วลัยพร แสงนภาบวร และคณะ (2550) กลาวถึงการบริหารงานบุคคลสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาวามีความแตกตางจากบุคลากรอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนอาชีพท่ีตองใช
ความรูความสามารถเฉพาะทาง จึงมีกระบวนการคัดเลือกและฝกอบรมอยางเปนระบบ มี
ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูมีรายไดจากเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีสูง
กวาขาราชการพลเรือนท่ัว ๆไป ครูมีรายไดดี และมีการปรับเงินเดือนของครูอยูเปนระยะ ๆ 
เงินเดือนเริ่มตนของครูเปนท่ีนาพึงพอใจเม่ือเทียบกับอาชีพทางวิชาการอ่ืน ๆ และในบางครั้งก็
สงูกวา นอกจากเงินเดือนแลว ครูยังมีสิทธิ์รับเงินพิเศษตาง ๆ และโบนัส (จายเปน 3 งวด) ซ่ึง
มีจํานวนประมาณหาเทาของเงินเดือน ครูจะไดรับการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการหลังเกษียณ 
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ดวยการเงินท่ีม่ันคง สถานะทางสังคมท่ีสูง จํานวนของผูท่ีอยากเปนครูจึงลนเกินจํานวน
ตําแหนงท่ีรับได โดยมีผูสมัครหาถึงหกคนตอทุก ๆตําแหนง คณะกรรมการประจําจังหวัดเปน
ผูเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุดจากผูสมัครจํานวนมหาศาล (มนตรี แยมกสิกร, 2548) 

สําหรับประเทศไทย อาจารยมหาวิทยาลัย มีคาตอบแทนเริ่มตนในระดับ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยอยูท่ี 3-4 หม่ืนบาท ยิ่งกวานั้นอาจารยบางคนยังสามารถทํางาน part 
time ได หลายมหาวิทยาลัยในไทยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการตลอด 4 ป โดยเฉลี่ย
พบกันเทอมละครั้ง และมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตอนป 4 ท่ีจะเจอโดยเฉลี่ยสัปดาหละ
ครั้งเทานั้น อีกท้ังโซนหองพักของอาจารยจะแยกจากนักศึกษาอยางชัดเจน จึงสงผลใหความ
ใกลชิดของนักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาจึงนอยมาก 

6) การสอบและการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 
ในประเทศญ่ีปุน การศึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เด็กญ่ีปุนทุกคนตองเขาเรียน

ตั้งแตอายุ 6 ขวบ และถูกกําหนดใหตองผานการศึกษาภาคบังคับเปนเวลา 9 ป คือจบ
มัธยมศึกษาตอนตน อยางไรก็ตาม เด็กญ่ีปุนมากกวา 97% ศึกษาตอจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยท่ีสามในสี่เขาเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ ในขณะท่ีหนึ่งในสี่ท่ีเหลือ
เขาเรียนในสายอาชีพ เชนวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 25.3% ของผูเรียนจบชั้น
มัธยมปลายจะไปศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีอีกหลายคนเลือกท่ีจะไป
ศึกษาในวิทยาลัยระดับอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา (หลักสูตร
วิชาชีพชั้นสูง) การเขาศึกษาในระบบระดับอุดมศึกษาใชวิธีการเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คือใชระบบการแบงเขตดวยวิธีการสุมเลือกดวยคอมพิวเตอร โดยตองสอบวัดคุณภาพ
ของรัฐกอน โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยครู (ปานเพชร ชินนิทร และคณะ, 2552) 
 ในประเทศไทย การอุดมศึกษามีขอบขายท่ีแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 1 เปนระดับท่ีต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และอนุปริญญา ซ่ึงใชเวลาประมาณ 2-3 ป หลังจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 ระดับท่ี 2 คือ ระดับปริญญาตรี ซ่ึงใชเวลาศึกษาประมาณ 4-6 ป โดยปกติ
หลักสูตรปริญญาตรีจะใชเวลาศึกษาประมาณ 4 ป แตมีบางสาขาวิชา ท่ีจัดหลักสูตรประมาณ 
5 ป เชน สถาปตยกรรมศาสตร และหลักสูตร 6 ป เชน แพทยศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเรียกวา "บัณฑิต" 
 ระดับท่ี 3 คือ ระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี ท่ีเรียกวา ระดับบัณฑิตศึกษา ผูท่ีจะ
ศึกษาตอในระดับนี้ จะตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทามาแลว ระดับ
บัณฑิตศึกษายังแบงออกเปน ปริญญามหาบัณฑิต หรือปริญญาโท และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
หรือปริญญาเอก 



 
12 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018  

 ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง (Thai university Central Admission System)  หรือ TCAS โดยท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีการรับสมัครสอบท้ังสิ้น 5 รอบ คือ รอบท่ี 1 : การรับ
ดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน รอบท่ี 2 : การรับแบบโควตาท่ีมี
การสอบปฏิบัติและขอเขียน รอบท่ี 3 : การรับตรงรวมกัน รอบท่ี 4 : การรับแบบแอดมิดชั่น
เดิม และ รอบท่ี 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบ     เก็บตก) โดยเปนการจัดสอบหลังเด็กจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลว ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสความเทาเทียมในการเขา
มหาวิทยาลัย ลดปญหาการกันสิทธิ์คนอ่ืน ลดปญหาการวิ่งรอกสอบและลดความตึงเครียด
ของนักเรียน รวมท้ังลดภาระคาใชจายของผูปกครอง (สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย, 2560) 

7) การสอนภาษาท่ี 3 ในระบบมหาวิทยาลัย 
ประเทศญ่ีปุน มีระบบกการเรียนการสอนท่ีมีการปรับปรุงไปตามยุคสมัย อยาง

การศึกษาระดับมัธยมหรือแมแตในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรท่ีเนนภาษาอังกฤษมากข้ึน ท่ี
จังหวัดอาคิตะก็มีมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนแบบหลักสูตรอินเตอรใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
มีนักเรียนแลกเปลี่ยนเขามาเรียน มีหองสมุดขนาดใหญใหนักศึกษาหาความรู บวกกับ
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา นับตั้งแตป 2526 เปนตนมา รัฐบาลญี่ปุนมี
นโยบายท่ีจะรับนักศึกษาตางชาติเพ่ิมมากข้ึน โดยตั้งเปาไววาในศตวรรษท่ี 21 จะรับนักศึกษา
ตางชาติจากท่ัวโลกใหไดถึง 100,000 คน และดวยนโยบายนี้เองทําใหทางรัฐบาลญี่ปุนตองเรง
มือในการพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนการเพ่ือแกปญหา ลดอุปสรรค และใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาตางชาติดวยวิธีการตาง ๆ โดยมุงหวังใหนักศึกษาตางชาติไดมีโอกาสเก็บ
เก่ียวความรูและประสบการณ ในการศึกษาตอท่ีประเทศญ่ีปุนใหมากท่ีสุด และสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนาประเทศบานเกิดเมืองนอน หลังจากสําเร็จการศึกษา เชน 

1) การกระจายขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอประเทศญี่ปุนใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน ท้ังในสวน
การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลในประเทศตาง ๆ การจัดนิทรรศการศึกษาตอประเทศญี่ปุน รวม
ไปถึงการบริการขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

2) การใหความชวยเหลือทางดานการเงิน ไดแกการใหทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาทุนสวนตัวท่ีมีผลการเรียนดี (ท่ีเรียนอยูในประเทศญ่ีปุนอยูแลว), การลดคาเลาเรียน
สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

3) การใหความชวยเหลือในเรื่องของชีวิตความเปนอยู, ท่ีพักอาศัย ไดแก การ
สรางท่ีพักเพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติเพ่ิมมากข้ึน, ติดตออาคารพนักงานบริษัทใหนักศึกษา
เชาในราคาถูก, องคกรทองถ่ินตาง ๆ ก็มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมความสัมพันธและใหความ
ชวยเหลือชาวตางชาติเพ่ิมมากข้ึน 
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4) การเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติ ดวยการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในปจจุบัน ระดับ
ปริญญาโทและเอกท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษมี 43 หลักสูตรดวยกัน 

5) สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความ
นาสนใจมากยิ่งข้ึน มีการเปดหลักสูตรท่ีหลากหลายและเปดกวางมากข้ึน เพ่ือสนองตอความ
ตองการท่ีแตกตางกันของนักศึกษา 

6) การปรับระบบการสอบเขาแบบใหมเพ่ือเอ้ืออํานวยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
มากข้ึน 

7) การสนับสนุนโครงการศึกษาตอเนื่อง สําหรับนักศึกษาตางชาติท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากญี่ปุนแลว เชนโครงการวิจัยระยะสั้นสําหรับนักเรียนเกาญี่ปุน, การแนะแนวและ
สนับสนุนใหนักศึกษาดําเนินการศึกษาตอเนื่องในระดับสูงข้ึน 

สําหรับประเทศไทย เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย (2556) ไดสรุปจากการสัมภาษณ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไทยชี้วา นักศึกษาไทยสวนใหญออนดอยดานภาษา ซ่ึงญ่ีปุนก็มีจุดออน
ดานนี้เหมือนกัน แตผูบริหารสถานศึกษาของญ่ีปุนมองวา ตองการใหนักศึกษาพูดไดก็พอ ท่ี
เขาเนนคือภาษาวัฒนธรรม คือ นักศึกษาควรรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ซ่ึงจะเปน
หัวขอในการคุยตอยอดได เรียกไดวาถาเขาใจวัฒนธรรมแลวก็สามารถคุยเรื่องธุรกิจตอไดเลย 
 
แนวทางการนํ า ระบบการศึกษา ญ่ี ปุ นมาปรับ ใช ในระบบการศึกษาของไทย  
( The Approach of application Japanese education system to the Thai 
education system) 

แมระบบการศึกษาในประเทศญ่ีปุนจะถูกยกใหอยูในระดับตนๆ แลวก็ตามแตเห็นได
ชัดวาชาติท่ีพัฒนาแลวยังไมหยุดหรือย้ําอยูกับท่ี โดยเฉพาะเรื่องพ้ืนฐานสําคัญอยางการศึกษา
และการพัฒนาบุคคลกรของชาติ ท่ีถือเปนกําลังหลัก มองเห็นจุดดอยของตัวเองและพยายาม
ปรับปรุงเพ่ือใหคงไวซ่ึงมาตรฐาน ในระบบการเรียนการสอนท้ังประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน 
ควรมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ซ่ึงควรจะสอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบันดวย โดยท่ีใน
ระดับมหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนและนําสมควรนํามา
ปฏิบัติจริงสามารถนํามาตอยอดและตอบสนองตอความตองการของตลาด มากกวาการเนน
การเรียนการสอนเนื้อหาท่ียากๆ ตองทองจําเยอะ แตไมสามารถนําไปใชหรือปฏิบัติไดเลย 
โดยเฉพาะดานการทําวิจัย ควรเนนงานวิจัยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มากกวาวิจัยเชิง
เนื้อหา ควรคํานึงถึงเรื่องท่ีวา ตอนนี้สังคมไทยขาดอะไรและตองการอะไร 

ปานเพชร ชินินทร และคณะ (2552) ไดเสนอแนวคิดและปรัชญาแบบสหกิจศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยตองเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวยตนเอง อยูบนหลักการของการเรียนรูจาก
รากฐานการทํางาน (Work base learning) กระตุนการเรียนรูท่ียึดตนเองเปนหลัก (self-
directed learning) ท่ีสะทอนใหเห็นการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากรูปแบบ problem base 
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learning เปนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนแนวทางในการพัฒนาความรูบวกกับประสบการณ
ของผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการณท่ีใหคําแนะนําในการแกไขปญหาในการทํางาน ทําให
ผูเรียนสามารถแกไขปญหาและเกิดการเรียนรู อาจไดนวัตกรรมหรือองคความรูใหมจากการ
แกไขปญหานั้น ในระดับมหาวิทยาลัยควรมีการฝกความพรอมของการไปประกอบวิชาชีพ 
ผูเรียนเปนท้ังผูเรียนและสรางความรู ผูเรียนจะเปนผูสรางสรรคประสบการณของตนเองและ
ประสบการณคือองคประกอบพ้ืนฐานของแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู   
       นอกจากนี้ วลัยพร แสงนภาบวร และคณะ (2550) ไดเสนอมุมมองดานหลักความ
เปนกลางทางการเมือง ท้ังในกฎหมายการศึกษาแหงชาติของญ่ีปุน และกฎหมายเก่ียวกับ
คณะกรรมการการศึกษามีขอกําหนดเพ่ือเปนหลักประกันวา การศึกษาจะตองปลอดจากการ
แทรกแซงหรืออิทธิพลทางการเมือง คณะกรรมการการศึกษาจะตองไมเปนสมาชิกพรรค
การเมืองเดียวกันเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ซ่ึงประเทศไทยก็ควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เนนความเสมอภาคและเปนกลาง
ทางการเมืองเชนประเทศญี่ปุน  
 
บทสรุป  

จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร รวมถึงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ ประเทศ
ญ่ีปุน ถึงระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน พบวา ระยะเวลาในการเรียนตอระดับ
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนนั้นเทากัน คือ ระดับปริญญาตรี 4 ป ระดับ
ปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป แตประเทศญ่ีปุน ผู ท่ี มีความสามารถมี
ประสบการณเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ จะสามารถสงประเมินผานแควิทยานิพนธไดโดย
ไมตองเขาระบบ การเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัยเนนการเรียนเชิงปฏิบัติการ และมี
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีสามารถรองรับอาชีพ ความตองการของตลาดแรงงานไดมากกวา
ประเทศไทย ท้ังนี้ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนมีปรัชญาทางการศึกษาและนโยบายทางการ
ศึกษาท่ีคลายกัน คือ การมุงเนนพัฒนาคนดวยความรู เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการพัฒนา
ความเจริญของประเทศ มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนท้ังเอกชนและรัฐบาลจะไดรับการ
สนับสนุนดานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงภาคเอกชน สําหรับประเทศไทยหลาย
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และภาคเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการ บางมหาวิทยาลัย
เนนจํานวนผูเรียนมากกวาคุณภาพ ในประเทศญ่ีปุนมีหนวยงานระดับชาติในการจัดการ
เก่ียวกับวิจัยทางการศึกษาโดยตรง ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมี จึงทําใหญี่ปุนมีปริมาณงานวิจัยท่ี
สูงกวาไทย แตในขณะเดียวกันท้ังประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนก็ขาดการประเมินงานวิจัยท่ี
เหมาะสม รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช ยังทําไมไดมากเทาท่ีควร 
การปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนคาตอบแทนของอาจารย
มหาวิทยาลัยคอนขางสูงกวาในประเทศไทย และประเทศญ่ีปุนมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเอ้ือ
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ใหนักศึกษาไดมีความใกลชิดกับอาจารยมากกวา รวมถึงการสอนภาษาท่ี 3 ในระบบ
มหาวิทยาลัย ท้ังประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนมีจุดดอยทางดานภาษาเหมือนกัน แตในดาน
การสอน ประเทศญ่ีปุนจะเนนใหนักศึกษาสามารถสื่อสารได และเขาใจถึงวัฒนธรรม สวนใน
ประเทศไทยจะเนนการสอนในเรื่องหลักการใชภาษา 

แนวทางการนําระบบการศึกษาญ่ีปุนมาปรับใชในระบบการศึกษาของไทย คือการ
พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เนนการสอนแบบปฏิบัติ ใหผูเรียนสามารถตอ
ยอดความรูท่ีไดมากกวาการทองจํา ท้ังนี้ก็ควรคํานึงถึงบริบทของตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกัน
ดวย 
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ความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานกับผลสัมฤทธิก์าร
ทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขต
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์
การทํางาน และความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การ
ทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลุ มตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ค ือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
242 คน ใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิและใชวิธีการสุมตัวอยาง
อยางงายโดยการจับสลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา  
1) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก ดาน
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate Student of Accounting 
Program, Department of Accounting, Faculty of Business Administration and Accounting.  Sisaket Rajabhat 
University) 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant Professor Dr., 
Faculty of Business Administration and Accounting. Sisaket Rajabhat University) 
3,4 ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Dr., Faculty of Business Administration and 
Accounting. Sisaket Rajabhat University) 
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ความรูทางวิชาการและการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากท่ีสุด  

2) ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมองภาพองค
รวม อยูในระดับมาก                      

3) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.202 - 0.664  
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน, ผลสัมฤทธิ์การทํางาน, บุคลากรกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย, สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

Abstract 
The objectives of this study were to study potential development, 

operational achievement and relations between the potential development 
and operational achievement of officials of financial and assets department 
under Primary Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of 
Thailand. 

The sample group comprised of 242 officials of Financial and Assets 
Department under Primary Educational Service Area Offices in the North-Eastern 
part of Thailand by using proportional stratified random sampling and lottery 
simple random sampling. The research instrument used for data collection was 
a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation and multiple correlation analysis. 

The research findings were as follows:  
1. The Officials of financial and assets department under Primary 

Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of Thailand had the 
potential development in general; there were academic and accountancy, 
financial and accountancy information and technology, communication 
competence and team working at the highest level.  
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2. The Officials of financial and assets department under Primary 
Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of Thailand had 
operational achievement in general; there were creative thinking, information 
seeking, analytical thinking, and conceptual thinking at high level.  

3. The results of studying relations between the potential development 
and operational achievement of officials of financial and assets department 
under Primary Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of 
Thailand, there were found that potential development had a positive relation 
with operational achievement statistically significance difference at 0. 01 level, 
correlation coefficient between 0.202-0.664 and they can be sort by relations in 
order of their importance, from most to least, there were communication 
competence and information seeking (r=0.664). 
Keywords:  Potential Development, Operational Achievement, Officials of 
Financial and Assets Department 
 
บทนํา 

จากผลการประเมินการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง ในภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรอบปท่ีผานมา อยูในระดับท่ีไมนาพอใจ 
และจากการติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินการคลังของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พบวา บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยแตละแหงมีประสิทธิภาพ
การทํางานและการพัฒนาท่ีแตกตางกัน รวมท้ังการไดรับขอทักทวงและขอเสนอแนะจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดานขอมูลทางการเงินท่ีบันทึกบัญชีดวยมือกับขอมูลในระบบ 
GFMIS มีคาความตางท่ีหาสาเหตุไมได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558, 
น.1) ดังนั้น ในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของแตละหนวยงาน จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบันสอดคลองกับ
นโยบายของทางราชการ  
 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการหรือแนวทางขับเคลื่อนใหองคกร
มีความเจริญกาวหนา ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับองคกรในยุคปจจุบัน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี รวมท้ัง
เปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวย ดานความรูทางวิชาการและการบัญชี ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดานความสามารถทางการสื่อสาร และดานการ
ทํางานเปนทีม (จารุณี อภิวัฒนไพศาล, 2555, น.6 และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
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พลเรือน, 2552, น.2) หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพจะทําใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและองคกร ซ่ึงจะสามารถชวยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 

ผลสัมฤทธิ์การทํางาน เปนผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ดานการเงินและบัญชีท่ีมี
ความถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
บูรณาการในการปฏิบัติงานในดานอ่ืนไดดียิ่งข้ึน ผลสัมฤทธิ์การทํางาน ประกอบดวย ดาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมอง
ภาพองครวม (ณัฐพร เปรมศักดิ์, 2557, น.10) หากผูปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
รับรูเปาหมายเดียวกัน และประเมินผลการปฏิบัติงานวามีการปฏิบัติไดครบถวนทุกข้ันตอน 
และถูกตอง จะสงผลใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรผูปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผลลัพธท่ีไดจะเปนแนวทางในการแกปญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์
การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจําแนกเปนจังหวัด จํานวน 20 
จังหวัด ไดประชากรจํานวนท้ังหมด 652 คน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2556, น.1-7) 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  
1. ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน (Potential Development) 

โดยประยุกตแนวคิดของจารุณี อภิวัฒนไพศาล (2555, น.6) และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (2552, น.2) ประกอบดวย 1) ดานความรูทางวิชาการและการบัญชี 
(Academic and Accountancy) 2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี  
(Financial and Accountancy Information and Technology) 3) ดานความสามารถ
ทางการสื่อสาร (Communication Competence) และ 4) ดานการทํางานเปนทีม (Team 
Working) 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การทํางาน (Operational Achievement) โดย
ประยุกตแนวคิดสมรรถนะในการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ณัฐ
พร เปรมศักดิ์, 2557, น.10) ประกอบดวย 1) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative 
Thinking) 2) ดานการสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)  3) ดานการคิดวิเคราะห 
(Analytical Thinking) และ 4) ดานการมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนท้ังสิ้น 652 คน   
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.8-9) ใช
วิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดย
การจับสลากบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จํานวน 652 คน ใหเหลือเพียง 
242 คน 

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
1) ดานความรูทางวิชาการและการบัญชี  
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี   
3) ดานความสามารถทางการสื่อสาร  
4) ดานการทํางานเปนทีม                    

ผลสัมฤทธิก์ารทํางาน 
1) ดานความคิดรเิริ่มสรางสรรค  
2) ดานการสืบเสาะหาขอมูล  
3) ดานการคิดวิเคราะห            
4) ดานการมองภาพองครวม  
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตอนท่ี 3 
ขอมูลเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ  ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ
ไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดานความเท่ียงตรง คา IOC เทากับ 
0.8 จํานวน 6 ขอ และคา IOC เทากับ 1.0 จํานวน 34 ขอ และดานความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถาม เทากับ 0.86 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 242 ชุด ทางไปรษณียตาม
ชื่อท่ีอยูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกับกลุม
ตัวอยาง  

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 3 
ดาน และอยูในระดับมาก 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
ทํางานเปนทีม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดานความรูทางวิชาการทาง
บัญชี และดานความสามารถทางการสื่อสาร 

2. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีผลสัมฤทธิ์การทํางานโดยรวม อยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการมอง
ภาพองครวม และดานการคิดวิเคราะห 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.202 - 0.664 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการสืบเสาะหาขอมูล 
(r=0.664) ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานความคิดริเริ่มสรางสรรค (r=0.477) และ
ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการคิดวิเคราะห (r=0.476) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธท่ีมีคาต่ําสุด คือ ดานความรูทางวิชาการและการบัญชีกับดานการสืบเสาะหาขอมูล 
(r=0.202) 
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อภิปรายผล 
1. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ดาน
ความรูทางวิชาการและการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะเปนศูนยรวมในการประสานงานการ
ดําเนินการดานการเงินและสินทรัพยของโรงเรียนในสังกัด ซ่ึงมีจํานวนมาก บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานตองใชความละเอียดและรอบคอบ โดยจะตองใชความรูทางวิชาการและการบัญชี 
ความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ความสามารถทางการสื่อสาร การ
ทํางานเปนทีม และทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  จึงจะทําใหสามารถให
คําแนะนํา เปนท่ีปรึกษา อธิบายและชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติ แกกลุมโรงเรียนในสังกัดให
ปฏิบั ติได ถูกตอง เ พ่ือใหผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มี
ประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะได สอดคลองกับ
การศึกษาของพิมพลักษณ อยูวัฒนา (2557, น.34-40) พบวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คือ การคิดอยางเปนระบบ ทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ 
การมีพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาชวยตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ ความรูในดานการ
วางแผน การวิเคราะหงาน ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือเอ้ือตอการทํางาน และ
ทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอ่ืน และการ
ทํางานเปนทีม ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความคิดเห็นวาการบริหารสูความเปนเลิศ เทคนิคการ
ติดตอประสานงานและการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม การวางแผนวิเคราะห
แกไข และการคิดอยางมีระบบ มีความจําเปนท่ีควรพัฒนา เชนเดียวกับนุชจรินทร ศรีทอง 
(2552, น.15) ไดกลาวไววา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความสําคัญและจําเปนท่ี
หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาใหบุคลากรในหนวยงาน มีความรู ความสามารถ มีทักษะใน
การทํางานอยูตลอดเวลา สามารถเรียนรูและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคปจจุบนัและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ อันจะนําความสําเร็จมาสูองคกรหรือหนวยงาน เชนเดียวกับจุฑามาส             
แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2551, น.10) ไดกลาวไววา การพัฒนาบุคลากรเปนหนึ่งใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนอยางยิ่ง เพราะการดําเนินงานขององคกรจะประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้นข้ึนอยูกับความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใหกับองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา บุคลากรจึงมีความจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมภายใน เชน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การขยายงาน การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอก เชน ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 



 
24 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018 

และการเมือง หากไมมีการพัฒนาบุคลากรในองคกรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว
ยอมสงผลกระทบการดําเนินงานขององคกรได 

2. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสัมฤทธิ์การทํางาน ไดแก ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมองภาพองครวม อยู
ในระดับมาก เพราะวา รัฐบาลไดนําแนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางานมาใช
ในหนวยงานราชการ ซ่ึงเปนวิธีการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหองคกร
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว และทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวม เพ่ือให
การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และชวยยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกรให
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดดียิ่งข้ึน โดยการสรางตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมมาวัดผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
สอดคลองกับการศึกษาของ Woodcock (1983, น.181-200) พบวา การท่ีบุคลากรภายใน
องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตั้งเปาหมายไวนั้น องคกร
ตองสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนใหศึกษาเพ่ิมเติม การเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือปรับปรุงระบบการทํางาน และการศึกษาหาความรูดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน โดยองคกรตองถือเปนยุทธศาสตรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาการทํางานเปน
ทีมอยางเปนระบบ รวมท้ังการนําเสนอแนวคิด ผลการวิเคราะห และการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ Varney (1977, p.154-155) พบวา การท่ี
องคกรจะสามารถบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว
นั้น เกิดจากการทํางานของบุคลากรภายในองคกรทุกภาคสวน ซ่ึงตองมีความรูความสามารถ
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ ข้ันตอน กระบวนการ และผลลัพธท่ีตองการ โดยบุคลากรจะตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุงความรู ความสามารถ ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมท้ัง
บุคลากรภายในองคกรจะตองมีความสัมพันธอันดีตอกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เขาใจ
เปาหมายขององคกรเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหบุคลากรภายในองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับองคกรท้ังภายในและภายนอกไดเปนอยางดี สงผลใหผูบริหารขององคกร
ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน 

3.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ไดแก ดานความรูทางวิชาการทางบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์การทํางาน ไดแก ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการ
คิดวิเคราะห และดานการมองภาพองครวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
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สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดานความสามารถทางการ
สื่อสารกับดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการคิดวิเคราะห เนื่องจากบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะตองทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท้ังในและนอกหนวยงาน 
ดวยการติดตอสื่อสารแบบลายลักษณอักษร และดวยวาจากับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได
ขอมูลในการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การรับและนําสง การควบคุม
สินทรัพย และการจัดทําบัญชี นอกจากนี้ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยยัง
ตองมีการติดตอประสานงานไปยังสํานักงานคลังจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เก่ียวกับแนวปฏิบัติและเกณฑการประเมินทางการบัญชี เพ่ือใหตัวเลขท่ี
ปรากฏในรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานเปนปจจุบัน ซ่ึงจะสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานท่ีแทจริง ทําใหขอมูลเชื่อถือได และไดรับการยอมรับ สอดคลองกับการศึกษาของ
ประภาพร วีระสอน (2559, น.80-88) พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี 
มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญเก่ียวกับ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางบัญชี โดยมีการวางแผนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เริ่มต้ังแตการทบทวนนโยบายเดิมท่ีมีอยูวามีความเหมาะสมหรือสอดคลองหรือไม ตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคการปฏิบัติงานขององคกร  

นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (2559, น.3-5) ไดกลาวไววา 
ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารจะชวยใหผูประกอบวิชาบัญชีสามารถ
ปฏิบั ติงานรวมกับบุคคลอ่ืนในองคกรได ดี  ชวยในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย  1) การทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพ่ือ
แกปญหาความขัดแยง 2) การทํางานเปนทีม เชน พฤติกรรมการทํางานของผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน มีการสื่อสารและสัมพันธ
ภาพท่ีดีในกลุม การขจัดขอขัดแยงภายในกลุม สมาชิกในทีมตองมีการยอมรับนับถือ
กัน หัวหนาทีมควรเปนแบบอยางท่ีดี มีระบบการใหคุณและการใหโทษ 3) การเจรจาเพ่ือได
ขอสรุปหรือขอตกลงท่ียอมรับไดในสถานการณทางวิชาชีพ คือ การใชดุลยพินิจอยางเท่ียง
ธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือสถานการณใด ๆ ท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไม
สามารถปฏิบัติงานไดโดยอิสระ โปรงใส และซ่ือสัตยสุจริต 4) การนําเสนอ การรายงานและ
การปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพผานการเขียนและการพูดท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ 5) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและ
ภาษาท่ีแตกตาง ดังนั้น หากบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไมมีการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ยอมสงผลผลสัมฤทธิ์การทํางาน ทําใหเกิดความไมเขาใจกันและผล
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การปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ขอมูลไมถูกตอง ประชาชนผูรับบริการไมพอใจ
บริการท่ีลาชา ไมสะดวก 

แตพบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูทางวิชาการและการบัญชีมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ในระดับต่ํา แมวาบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะมีความรูทางวิชาการและการบัญชี แตหากไมไดมีการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากผูท่ีปฏิบัติงานจริง เชน การสังเกตพฤติกรรมการทํางานในองคกร การ
สัมภาษณ การสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข การรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคคลในองคกร เพ่ือนําไปพัฒนาระบบการทํางานอยางจริงจัง ก็จะไมสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์
การทํางาน ดังนั้น การท่ีจะใหบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีผลสัมฤทธิ์ใน
การทํางานท่ีสูง ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมท้ังผูบริหารหนวยงานจะตองมี
นโยบายในการบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1.1 ดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานความสามารถทางการสื่อสาร มี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ในระดับสูง ดังนั้น ผูบริหาร
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไดมีทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟง การรายงาน การจัดทํารายงานอยางเปนระบบแบบแผน รวมท้ัง
ความสามารถในการเขาใจถึงสถานการณท่ีหลากหลาย กฎกติกาตาง ๆ วัฒนธรรมและภาษา
ท่ีแตกตางในสังคม การพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการทํางานและแนว
ทางการแกไขปญหา การสรางความสัมพันธในทางบวกใหเกิดข้ึน การใชวิจารณญาณอยาง
รอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการท่ีบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพยสามารถตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยการสืบหาขอเท็จจริง
และวิเคราะหขอมูลอยางถ่ีถวน ดวยความรูความสามารถอยางเปนระบบ เปนไปตามระเบียบ
อยางเครงครัด และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ขององคกร 

1.2 ดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนั้น ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการเขารวมการฝกอบรม การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความรู ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการเงิน ดานบัญชี ดานพัสดุ และดานการบริหารสินทรัพย และทําให
บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความ
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รับผิดชอบตอสังคม ความซ่ือสัตยตอวิชาชีพ ปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได  

1.3  จากภาระงาน ความรับผิดชอบ และจํานวนปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน ผูบริหาร 
ควรมีการกําหนดกรอบอัตราเพ่ิมข้ึนใหเหมาะสมกับภาระงานท่ีเปนวิชาชีพเฉพาะ  เชน ตําแหนง
วิศวกร  นายชาง และควรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป รวมท้ังการพิจารณา
ความดีความชอบตามหลักความยุติธรรม 

1.4 การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เปนงานท่ี
ตองใชความละเอียดรอบคอบสูง ปริมาณงานมาก และระยะเวลาคอนขางจํากัดซ่ึงเปนไปตาม
ระเบียบและขอกําหนดของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น ผูบริหารควรเคารพในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานภายใตระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานใหมากข้ึน และเพ่ิมชองทางในการแจงปญหา และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1.5 บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยท่ีจบการศึกษาทางดานบัญชี 
มีจํานวนรอยละ  25.21 นอกนั้นไมไดจบการศึกษาทางดานบัญชี ดังนั้น ผูบริหารควรให
นโยบายวาผูปฏิบัติงานดานบัญชี มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจบการศึกษาทางดานบัญชี 
เพราะวาในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ผูปฏิบัติงานและหัวหนา
กลุมงานจะตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางดานการเงินและบัญชี เพ่ือวิเคราะหรายการและ
บันทึกขอมูลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หากมีการ
วิเคราะหรายการทางบัญชีผิดพลาด ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน เลือกประเภทบัญชีไมถูกตอง 
จะสงผลให สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายผิดประเภท ทําใหรายงานทางบัญชีไม
สะทอนผลการปฏิบัติงานท่ีแทจริงของหนวยงาน การจัดซ้ือจัดจางจางไมเปนไปตามข้ันตอน
ของกรมบัญชีกลาง จะสงผลใหไมสามารถเบิกเงินงบประมาณได หรือเบิกเงินไมถูกตองตาม
ระเบียบ อาจถูกฟองรองได เปนตน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรศึกษาถึงปจจัยแทรก หรือปจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีอาจสงผลตอความสัมพันธของการ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ ประกอบดวย ดานความเจริญกาวหนาในอาชีพ  ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดานความ
ผูกพันกับองคกร ดานความซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอองคกร เปนตน 
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การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ชีวิตพืช 
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
The Development of Science Learning Activities on Plant Life by 

Using CIPPA Teaching Model for Second Grade Students 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปา
โมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีกลุมทดลองกลุมเดียว 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนและแบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาขอมูลคือ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคํานวณหาประสิทธิภาพ ( 1Ε / 2Ε ) และการทดสอบ

คาที (t – test)  
  ผลการวิจัยพบวา  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดย
ใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนท้ัง 9 
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กิจกรรมการเรียนรู โดยรวมมีประสิทธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียน เทากับ 87.28/86.98 
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 85/85 ทุกชุด 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช 
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และ 3) ความพึงพอใจ
ตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานจากกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได ทันสมัย รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียน
ไดรับประสบการณตรงตามจุดประสงคของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําให
นักเรียนเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน ตามลําดับ 
คําสําคัญ :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร, ชีวิตพืช, กระบวนการสอนแบบซิป
ปาโมเดล, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 
Abstract 
  The purposes of this research were: 1) to study the efficiency of science 
learning activities of “ Plant Life”  by using CIPPA teaching model for second 
grade students with the criterion 85/85, 2) to compare the learning achievement 
before and after learning with science learning activities on “Plant Life” by using 
CIPPA teaching model for second grade students, and 3) to study the satisfaction 
of science learning activities on “Plant Life” by using CIPPA teaching model for 
second grade students. The instrument used in this single-grouped experimental 
research were science learning activities on “Plant Life” by using CIPPA teaching 
model, learning management plan, and per- test and post- test.  The statistics 
used in data analysis were mean, standard deviation, performance calculations 
( 1Ε / 2Ε ), and t-test. 

  The research findings were as follows: 
1. The overall efficiency of nine science learning activities on “ Plant 

Life”  by using CIPPA teaching model for second grade students was at 
87. 28/ 86. 98.  The efficiencies of each topic were:  Topic 1:  Seeds and Seed 
Components 87.04/85.28; Topic 2: Seed Germination Factor 86.57/87.22; Topic 
3: Plant Living Factor 88.52/86.67; Topic 4: Plant Response to Light 87.50/87.50; 
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Topic 5: Plant Response to Temperature and Environment 88.61/85.83; Topic 6: 
Plant Response to Touch 85.09/87.78; Topic 7: Plant Classification 85.90/86.67; 
Topic 8: Plant Benefit 90.65/88.06; and Topic 9: Plant Care 86.30/87.78 All topics 
had efficiency 85/85 as criterion. 

2. The comparison of learning achievement before and after learning 
with science learning activities on “Plant Life”  by using CIPPA teaching model 
for second grade students revealed that after learning was higher than before 
at statically significant 0.01 level. 

3. The overall satisfaction of science learning activities on “Plant Life” 
by using CIPPA Teaching model for second grade students was at the highest. 
When considering each aspect, it was found that the highest level was enjoying 
various activities followed by applying activities to modern daily life, gaining 
experience towards the objectives of the curriculum, and being able to 
understand story more easily, respectively. 
Keywords:  Development of Science Learning Activities, Plant Life, CIPPA 
Teaching Model, Second Grade Students 
 
บทนํา 
  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน 
เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ 
เขาดวยกัน วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ี
ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมการเรียนรูโลกสมัยใหม ซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู 
ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล
สรางสรรคและมีคุณธรรม การเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ กระบวนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ
และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร จึ ง มุ ง เนนใหผู เ รี ยนได เปนผู เ รี ยนรู และคนพบด วยตนเองมากท่ีสุด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.38-46) ซิปปาโมเดลเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีชวยใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมไดเปนอยาง
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ดี โดยรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดลมีข้ันตอนอยู 7 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการทบทวนความรู
เดิม 2) ข้ันการแสวงหาความรูใหม 3) ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล 4) ข้ันการ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 5) ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู 6) ข้ันการ
แสดงผล 7) ข้ันการประยุกตใชความรู ซ่ึงข้ันตอนในการจัดการเรียนรูเหลานี้เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน ฝกทักษะและกระบวนการคิด สภาพแวดลอมและสื่อการเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและมีความรอบรูไดเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ปญหาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรสวนใหญยังยึดการ
สอนเนื้อหามากกวากระบวนการคิดและขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
ทําใหผูเรียนขาดความสนใจไมมีความกระตือรือรน การจัดกิจกรรมของครูไมหลากหลาย ทํา
ใหเกิดความเบื่อหนาย ขาดทักษะการคิด การทํางานรวมกัน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธในกลุม
คอนขางนอยขาดการรวมมือกันในการทํางานกลุม จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดล ชวยใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ไดลงมือปฏิบัติจริงและมีสวนรวมท่ีดีระหวางเพ่ือนและครูผูสอน สงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนและสามารถนําไปใชในวิชาวิทยาศาสตรได ดังนั้นเพ่ือเปนการแกปญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียน ดังท่ีกลาวมาแลวเบื้องตน ผูวิจัยเห็นวา
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดลมีความเหมาะสมอยางยิ่งท่ี
จะนํามาใชแกปญหาการจัดการเรียนรูดังท่ีกลาวขางตนและพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใช
กระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 85/85 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช กอนและ
หลังทําการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปา
โมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 2  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช 
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 7 (บานหนองตะ
มะพันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน 
(สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, 2560, น.3) 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการ

สอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 1) ข้ันการทบทวน
ความรูเดิม 2) ข้ันการแสวงหาความรูใหม 3) ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล 4) ข้ันการ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 5) ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู 6) ข้ันการ
แสดงผล และ 7) ข้ันการประยุกตใชความรู 

2. ตัวแปรตาม คือ 1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง 
ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช  
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
1. ข้ันการทบทวนความรูเดิม 
2. ข้ันการแสวงหาความรูใหม 
3. ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล 
4. ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
5. ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู 
6. ข้ันการแสดงผล 
7. ข้ันการประยุกตใชความรู 

ตัวแปรอิสระ 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง 
ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 

ตัวแปรตาม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 7 (บานหนอง

ตะมะ พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน  
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
จํานวน 9 แผน ไดคา IOC เทากับ 0.93 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล ไดคา IOC เทากับ 0.95 
จํานวนขอสอบ 60 ขอ เพ่ือคัดเลือก 40 ขอ คาความยากงาย (p) เกณฑความยากของขอสอบ
กําหนดไวระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) เกณฑอํานาจจําแนกของขอสอบ
กําหนดไว 0.20 – 1.00 ไดคาความยากงาย (p) = 0.66 และไดคาอํานาจจําแนก (r) = 0.35 
และคา KR-20 เทากับ 0.775 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาผานกระกบวนการหาคุณภาพแลวไปทดลองกับกลุมเปาหมาย
ตามคูมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนทําการใชแผนการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูล แลวดําเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแลวทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียน 

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยการหาคารอย
ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคํานวณหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) และการทดสอบ
คาที (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนท้ัง 9 กิจกรรมการเรียนรู 
โดยรวมมีประสิทธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียน เทากับ 87.28/86.98 โดยเรื่องท่ี 1 เมล็ด
และสวนประกอบของเมล็ด เทากับ 87.04/85.28 เรื่องท่ี 2 ปจจัยในการงอกของเมล็ด เทากับ 
86.57/87.22 เรื่องท่ี 3 ปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช เทากับ 88.52/86.67 เรื่องท่ี 4 การ
ตอบสนองตอแสงของพืช เทากับ 87.50/87.50 เรื่องท่ี 5 การตอบสนองตออุณหภูมิและ
สภาพแวดลอมของพืช เทากับ 88.61/85.83 เรื่องท่ี 6 การตอบสนองตอการสัมผัสของพืช 
เทากับ 85.09/87.78 เรื่องท่ี 7 การจําแนกประเภทของพืช เทากับ 85.28/86.67 เรื่องท่ี 8 



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018  35 

 

ประโยชนของพืช เทากับ 90.65/88.06 และเรื่องท่ี 9 การดูแลรักษาพืช เทากับ 86.30/87.78 
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 85/85 ทุกชุด 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิต
พืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนไดเรียนรูอยาง
สนุกสนานจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ เนื้อหาใน
กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได ทันสมัย รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงตามจุดประสงคของหลักสูตรและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใช
กระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนอยางมีระบบ
เม่ือนําไปใชและนํามาหาคาประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 87.28/86.98 โดย
เรื่องท่ี 1 เมล็ดและสวนประกอบของเมล็ด เทากับ 87.04/85.28 เรื่องท่ี 2 ปจจัยในการงอก
ของเมล็ด เทากับ 86.57/87.22 เรื่องท่ี 3 ปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช เทากับ 88.52/86.67 
เรื่องท่ี 4 การตอบสนองตอแสงของพืช เทากับ 87.50/87.50 เรื่องท่ี 5 การตอบสนองตอ
อุณหภูมิและสภาพแวดลอมของพืช เทากับ 88.61/85.83 เรื่องท่ี 6 การตอบสนองตอการ
สัมผัสของพืช เทากับ 85.09/87.78 เรื่องท่ี 7 การจําแนกประเภทของพืช เทากับ 
85.28/86.67 เรื่องท่ี 8 ประโยชนของพืช เทากับ 90.65/88.06 และเรื่องท่ี 9 การดูแลรักษา
พืช เทากับ 86.30/87.78 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 85/85 ทุกชุด ซ่ึงเปน
เพราะนักเรียนไดฝกทักษะการทํางาน การรับผิดชอบและชวยเหลืองานท่ีไดรับมอบหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันจนทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ
และมีคุณภาพ นักเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาแลวใชกระบวนความคิดในการประมวลขอมูล
ท่ีรับเขามาใหมกับขอมูลเดิมทําใหเกิดองคความรูใหมหรือสิ่งใหมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ชวยเหลือกันและรูจักคนควาเพ่ิมเติม มีความสนุกสนานกับการเรียนเนื่องจากได
เคลื่อนไหวรางกาย กลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด กลาอภิปรายและรวมกิจกรรมอยาง
กระตือรือรน มีทักษะกระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหา สามารถ
นําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อรพรรณ   ไชยสิงห 
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(2547, น..121 – 128) ท่ีพบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวิชา
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชรูปแบบซิปปา การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบซิปปา ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดจริงเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลปรากฏวา 
นักเรียนสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคิดเปนรอยละ 87.84 
สูงกวาเกณฑกําหนดไวรอยละ 85 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑคิดเปนรอยละ 95.83 
ของนักเรียนท้ังหมด ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาสามารถ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของผูเรียนไปในทางท่ีดีมีคุณภาพ และสอดคลองกับ
การศึกษาของ จันที สิทธิศาสตร (2549, น.99 – 102) ท่ีพบวา การพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชซิปปา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพ 86.42/88.09 และสอดคลองกับการศึกษาของ ธนพงศธร  ดวงพระเกษ (2550, 
น.79 – 82) ท่ีพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องเพศศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปามีประสิทธิภาพเทากับ 85.86/88.33 และสอดคลองกับการศึกษาของ 
กนกวรรณ  ภุศรีฐาน (2554, น.97 – 98) ท่ีพบวา การเปรียบเทียบการอานจับใจความ การ
คิดวิเคราะหและเจตคติตอกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีประสิทธิภาพ
เทากับ 89.45/87.16 และ86.06/85.25 ตามลําดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 เปนเพราะซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ จันที  สิทธิ
ศาสตร (2549, น.99 – 102) ท่ีพบวา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชซิปปา 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผู ศึกษาคนควาไดพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวและการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
หาความรูดวยตนเอง จากการเรียนเปนกลุม รายบุคคลและการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา  กาฬภักดี (2550, 
น. 84 – 88) ท่ีพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคานิยมทางวิทยาศาสตรดาน
การมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยกระบวนการเรียนรูแบบซิปปา นักเรียนท่ี
เรียนดวยกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนมีคานิยมทางวิทยาศาสตร ดานการมีเหตุผลหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน และสอดคลองกับการศึกษาของ ยุพา  ผึ่งฉิมพลี (2550, น. 86 – 90) ท่ีพบวา 
กระบวนการจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา เรื่องการลาเลียงสารในรางกายของสิ่งมีชีวิต ชั้น
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มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดานดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสอดคลองกับการศึกษาของ อัญชนา  สายสรอย (2550, น. 
65 – 69) ท่ีพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องเงินกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง เงิน โดยใชชุดการสอนแบบซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลอง
กับการศึกษาของ รชาดา  บัวไพร (2552, น. 87 – 93) ท่ีพบวา การจัดการเรียนการสอนโดย
ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึน และสอดคลองกับการศึกษา
ของ ศศิมา  ทับทิม (2552, น. 94 – 96) ท่ีพบวา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบบรางกายมนุษยดวยรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบรางกายของ
มนุษยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน มีโอกาสไดทํากิจกรรม
ดวยตนเอง จดจําบทเรียนไดดี มีความสามัคคีและมีสวนรวมในการเรียนรูมาก และสอดคลอง
กับการศึกษาของ กนกวรรณ  ภุศรีฐาน (2554, น.97 – 98) ท่ีพบวา การเปรียบเทียบการอาน
จับใจความ การคิดวิเคราะหและเจตคติตอกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ การคิดวิเคราะหและเจตคติตอกิจกรรมการ
เรียนรูหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลอง
กับการศึกษาของ Dwyer (1990, p.17) ท่ีพบวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
โมเดล ในการสอนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการพูดในหลักสูตรพ้ืนฐานทางภาษา แผนการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนแบบตางๆ แตละข้ันตอน ให
ความสําคัญกับผูเรียนและใชกระบวนการท้ัง 7 ข้ันตอน การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปาพัฒนาแผนการสอนของครูในหนวยการเรียน พบวา ความสนใจและผลงานของนักเรียน
ท้ังหมดดีข้ึน สามารถดึงความสนใจในการพูด ดวยแผนการจัดการเรียนรู ท่ีจัดเตรียมให
นักเรียนไดมีโอกาสในการฝกหัดท่ีเหมาะสม ไดแสดงความคิดใหมๆ ไดกระทําและเรียนรูดวย
ตนเองและมีสวนรวมกับผูเรียนคนอ่ืนๆ  

3. ความพึงพอใจตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิต
พืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เปนเพราะสอดคลองกับการศึกษาของ ธนพงศธร  ดวง
พระเกษ (2550, น.79 – 82) ท่ีพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่อง
เพศศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนมีเจต
คติตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาอยูในระดับดีมากท่ีสุด และสอดคลองกับการศึกษา
ของ ยุพา  ผึ่งฉิมพลี (2550, น. 86 – 90) ท่ีพบวา กระบวนการจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา 
เรื่องการลาเลียงสารในรางกายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบ



 
38 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018 

ซิปปา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกระบวนการเรียนรูมากท่ีสุด และสอดคลองกับ
การศึกษาของ อัญชนา  สายสรอย (2550, น. 65 – 69) ท่ีพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องเงินกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบ
ซิปปา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนชุดการสอนแบบซิปปาในระดับมากท่ีสุด  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 การจดักิจกรรมการเรียนกาอรสอนโดยการนํากระบวนการสอนแบบซิปปา

โมเดลมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมทุก
ข้ันตอนของการดําเนินการเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการอสน เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล มีข้ันตอนและกิจกรรมท่ี
หลากหลายอาจตองใชเวลานานกวาท่ีกําหนด ครูผูสอนควรยืดหยุนเวลาไดตามความ
เหมาะสม 

1.3 ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทํากิจกรรมจากเนื้อหาท่ีหลากหลาย
เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสวิจารณผลงานของเพ่ือนๆ 

1.4 ครูควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิดและใหกําลังใจ
เสริมแรงนักเรียนเปนระยะโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนออน 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการจัดทําชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร กิจกรรมควรเนน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากข้ึน  
2.2 ควรมีการจัดกิจกรรมฝกทักษะใหมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 
2.3 ควรมีแบบทดสอบยอยระหวางเรียนท่ีหลากหลายและครอบคลุมหลาย

ดาน 
2.4 ควรมีการสรางนวัตกรรมลักษณะอ่ืนในเนื้อหาเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบผล

การเรียนรู 
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ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอผลการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

จังหวัดสระแกว 
Leadership of school administrators and factors related affecting 

the performance of lab schools under the sakaeo primary 
educational service area office 

 
กมลทิพย ทาคีรี01, เจริญวิชญ สมพงษธรรม1

2 และภารดี อนันตนาว2ี

3 

Kamoltip Takiri1,Charoenwit Sompongtam2 and Paradee Anannawee3  
 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ศึกษา 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน และ
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสงผลและสามารถพยากรณผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สระแกว กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว จํานวน 250 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง .24-.80 และ .38-.85 และคาความเชื่อม่ัน .97 และ .98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว มีภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 2.  ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

                                                           
1 นิ สิ ต ร ะ ดั บ ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า  
e-mail: tuapoopurepure@gmail.com  
2 ผศ.ดร., บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี  e-mail: charoenwit.cs@gmail.com 
3 อาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 3.  ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของ
โรงเรียน ปจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 4. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของ
โรงเรียน ปจจัยขนาดของโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.  ปจจัยท่ีขนาดโรงเรียน (X3) ภาวะผูนําของผูบริหารดานการกระตุนการใช
ปญญา (X43) ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (X53) และดานการใชอิทธิพลดาน

อุดมการณ (X41) สามารถพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน (  Y
∧

) สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว คิดเปนรอยละ 60.20 โดยเขียนเปนสมการในรูปคะแนน
ดิบ ดังนี้   

             Y =
∧

1.503+.118(X43) +.055(X53) +.108(X3) +.217(X41) และสมการพยากรณใน

รูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้   Z
∧
 = .146(Z43) + 0.71(Z 53) +.134(Z 3) +.276(Z 41) 

คําสําคัญ :  ภาวะผูนําของผูบริหาร, ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน 
 
Abstract  

The purposes of this research were to determine the level of leadership 
of administrators school, and school performance of Lab schools under Sakeao 
Primary School Educational Service Area Office, and to study the relationship 
between leadership of school administrators affecting and the performance of 
the Lab schools and to study leadership of school administrators and the factors 
related these affected the performance of the Lab schools.  The sample were 
250 teachers of Lab schools selected by stratified random sampling technique. 
The questionnaire was used for collecting the data.  It was a five- level rating 
scale questionnaire with the reliability of .97and . 98.  Data were analyzed by 

using mean (x�), standard deviation (S.D), Pearson product moment correlation 
and stepwise multiple regression analysis. 

The findings were as follows: 
 1. The school leadership of the Lab schools were transformational and 
the transactional leadership as a whole and in each particular aspect were rated 
at a high level.  
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 2. The performance of the Lab school as a whole and in each particular 
aspect were rated at a high level.  
 3.  The leadership of school and the area of school factor, type of 
school factor, size of school factor were positively correlated with the 
administrators affecting the performance of Lab school at significant level of .01 
 4.  The leadership of school and the area of school factor, type of 
school factor, size of school factor affected to the performance of Lab school 
at significant level of .05 
 5. The factor of the cognitive stimulation leadership (X43), the passives 
management (X53) , size of school (X3) , and idealize influence (X41)  can predict 

the performance of Lab school (  Y
∧

) accounted for 60.20 % (R2=.602) of variance. 
The predicted equation in raw scores was shown as follows   

   Y =
∧

1.503 +.118(X43) +.055(X53) +.108(X3) +.217(X41)  
Or can be written the forecast equation in the standard form as follows  

  Z
∧
= .146(Z43) + 0.71(Z 53) +.134(Z3) +.276(Z 41) 

Keywords: Leadership, The performance of Lab school 
 
บทนํา  

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนเปนบุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะเอ้ือใหครูมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีอิทธิพลตอการ
สรางโอกาส และกระตุนใหครูและนักเรียนไดเรียนรูรวมกันผูบริหารท่ีมีลักษณะเปนผูนํา มี
ความรูและความตั้งใจ เสริมสรางสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ประสานความรวมมือทําให
บรรยากาศในโรงเรียนสงผลดีตอการปฏิบัติงานของครูท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนใน
ท่ีสุด ภาวะผูนําเปนปจจัยอิทธิพลท่ีเชื่อมโยงตอผลสําเร็จ (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544) ผูบริหารจึง
เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีจะชี้วัดความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร เพราะการ
บริหารการศึกษาจะมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม โดยสถานศึกษาจะมีอํานาจในการบริหาร
และจัดการศึกษาดวยตนเองมากข้ึน ทําใหผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพ่ือบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบใหมจึงจําเปนตองอาศัยภาวะ
ผูนําเขามาบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) ผูบริหารจึงตองสรางภาวะผูนําท่ีเข็ม
แข็งในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารท่ีมีความเปนผูนําหรือ
ใชภาวะผูนําไดอยางเหมาะสม และเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ีดีจะสงผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยางชัดเจน เพราะมีความสามารถในการ
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ใชอิทธิพลโนมนาวจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหตระหนักถึงความเปนสวน
หนึ่งในความสําเร็จของงานเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกรทําใหเกิดความเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง ผูนําท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะทําใหเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 
(Vision) มีการกระจายอํานาจ หรือการเสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม 
(Moral agent) และมีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวย ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสามารถทําใหประสิทธิผลขององคกรสูงข้ึนแมวาสภาพการณขององคกรจะมี
ขอจํากัดตาง ๆ เพียงใด (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551) 

โรงเรียนในฝน เปนโรงเรียนท่ีมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา
ของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน เปนท่ียอมรับของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหกับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความเชี่ยวชาญ เปนโรงเรียนตนแบบในดานการพัฒนาใหกับ
โรงเรียนอ่ืนได โดยการใชการบริหารจัดการแนวใหมท่ีมุงพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ดาน ท้ังดาน
วิชาการ กระบวนการเรียนรู สภาพแวดลอมของโรงเรียน และการนําเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู และการบริหารจัดการ 
โดยมุงหวังใหเด็กไทยเปนคนดี มีคุณภาพ และมีอนาคตท่ีสดใส สามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.23-56) 

จากการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ตามกรอบการพัฒนา 5 ดาน ในระยะเวลาท่ีผานมาของ
โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว มีจํานวนท้ังหมด 15 โรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีดี แตยังไม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายถึงแมจะดําเนินการภายใตกรอบการดําเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนในฝนเดียวกัน แตโรงเรียนแตละแหงมีความพรอมแตกตางกัน เชน 
ทรัพยากร จํานวนบุคลากรในโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และท่ีต้ังของโรงเรียนแตกตางกัน 
ความพรอมในการปฏิบัติงานของครู และผูบริหาร การสนับสนุนจากชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย ทําใหไมสามารถดําเนินงานในโรงเรียนในฝนไดเทาเทียมกัน 
เชน โรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอ ครูมีภาระงานมากทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรไมเขาใจการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนในฝน การจัดสรรงบประมาณลาชา 
สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  เชน หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอ อุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไมเพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว, 2556) 
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จากสภาพและปญหาดังกลาว จึงควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ี
เก่ียวของท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว เพ่ือนําความรูไปใชในการจัดการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 

2.  เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 

3.  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสัมพันธกับผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สระแกว 

4.  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเ ก่ียวของท่ีสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สระแกว  

5.  เพ่ือสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
ฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว มีความสัมพันธกัน
ทางบวก 

2.  ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของสงผลตอผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 

3.  ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของสามารถพยากรณผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ี
เก่ียวของท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกวโดยศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 2 แบบ โดยใชแนวคิด
ของแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991) คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ไดแก 
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1.ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ 2. ดานการสรางแรงดลใจ 3. ดานการกระตุนการใช
ปญญา 4. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 3 ดาน 
ไดแก 1. ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 2. ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 3.ดานการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  และศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ภายใตกรอบการดําเนินงานโรงเรียนในฝน
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ซ่ึงมีองคประกอบ 5 ดานคือ 1. ดานระบบบริหารและการ
จัดการ 2. ดานคุณภาพนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู 3. ดานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ดานระบบภาคีเครือขาย
อุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา และศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก สังกัด ประเภท และ
ขนาดของโรงเรียน 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 348 
คน 
 2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 250 
คน ตามเกณฑการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p.608) โดยการสุมแบบแบงชั้น (Satifified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน และปจจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สังกัด 
ประเภทและขนาดของโรงเรียน  
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน     
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของท่ี
สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
จังหวัดสระแกว โดยใชกรอบแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 
 1.  ภาวะผูนําของผูบริหาร ใชแนวคิดของแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1990) 
  1.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการใชอิทธิพล 
ดานอุดมการณ ดานการสรางแรงดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคล 
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  1.2  ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการใหรางวัลตาม 
สถานการณ ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  
 2.  ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน ใชกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  
(2546) ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  
  2.1  ดานระบบบริหารและการจัดการ  
  2.2  ดานคุณภาพนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู  
  2.3  ดานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2.4  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  2.5  ดานระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา  
 โดยศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก สังกัด ประเภท และ
ขนาดของ ท่ีสงผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยบรรยายประเภทศึกษาความสัมพันธ(correlation 
research) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 348 คน และกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 250 คน ตามเกณฑการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) 
โดยการสุมแบบแบงชั้น (Satifified Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .38 -.85 และคา
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .98 และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ผูบริหารมีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง .24-.80 และคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .91 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน 250 

ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนเปนจํานวนท้ังสิ้น 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของ
แบบสอบถามท่ีสงไปท้ังหมด 

การวิเคราะหขอมูล 
1.  แบบสอบท่ีไดรับคืนมาท้ังหมด มาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ 
2.  นําแบบสอบถามท่ีมีคําตอบสมบูรณทุกฉบับมาใหคะแนนตามน้ําหนักท่ีกําหนดไว 

และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

3.  นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาตอไป 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย(x�)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน(Pearson product moment correlation coefficient ) 
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ผลการวิจัย
พบวา 

1.  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว มีภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมาก และ
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน โดยรวมอยูในระดับมาก  
 1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในฝน โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอยสามอันดับแรก ไดแก ดานการ
สรางแรงดลใจ การใชอิทธิพลดานอุดมการณ และดานการกระตุนการใชปญญา สวนอันดับ
สุดทาย ไดแก ดานการมุงความสัมพันธเปนรายคน  
 1.2 ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนในฝน โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารแบบวางเฉย
เชิงรุก ดานการใหรางวัลตามสถานการณ และดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

2.  ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 
จากมากไปหานอยสามอันดับแรก ไดแก ดานระบบบริหารและการจัดการ ดานพัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา และดานระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา 
สวนอันดับสุดทายไดแก ดานคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู   

3.  ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรยีน ปจจัยประเภทของโรงเรียน 
ปจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  

4. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน 
ปจจัยขนาดของโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.  ตัวแปรพยากรณในภาพรวมสามารถพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
ฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยเรียงลําดับ ดังนี้  

ปจจัยดานการกระตุนการใชปญญา (X43) ปจจัยดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 
(X53) ปจจัยขนาดโรงเรียน (X3) และปจจัยดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ (X41) สามารถ
พยากรณรวมกันไดรอยละ 60.20 ไดสมการพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝนใน
รูปคะแนนดิบ ดังนี้  

   Y =
∧

1.503 +.118(X43) +.055(X53) +.108(X3) + .217(X41)  
และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

   Z
∧
 = .146(Z43) +0.71(Z53) +.134(Z3) +.276(Z41) 

 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สระแกว อภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 1.1 ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการสรางแรงดลใจ ดานการใชอิทธิพล
ดานอุดมการณ และดานการกระตุนการใชปญญา สวนอันดับสุดทาย ไดแก ดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคลท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับการฝกอบรม
พัฒนาตนเองใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพตาม
บทบาทของตนเอง (สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1, 2556) และเนื่องจาก
เปนยุคแหงการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาอ่ืน ๆ ภารกิจของสถานศึกษามี
มากผูบริหารคนเดียวไมสามารถจะทําภารกิจตาง ๆ ใหสําเร็จผูบริหารจึงตองมีภาวะผูนําสูง
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จะตองใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถประสานงานกับบุคคลในสถานศึกษา 
สอดคลองกับงานวิจัยงานวิจัยของ นิศานาถ นนทจุมจัง (2552) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนเขตการศึกษา
สระแกว พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดพ้ืนเขตการศึกษา
สระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 1.2 ภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก ดานการให
รางวัลตามสถานการณ และดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ตามลําดับ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารให
สอดคลองกับภาวะปจจุบันท่ีเปนอยู การทํางานในสถานศึกษาแตละแหงมีกระบวนการท่ี
เปลี่ยนไป ครูรับผิดชอบในภาระงานมากข้ึน ทําใหสามารถบริหารดูแลตนเองไดเปนอยางดี 
โดยผูบริหารเปนเพียงอํานวยความสะดวกในแตละงานเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของปยะ
พร แถวไธสง (2557) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอสอย
ดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

2. ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานระบบบริหารและการจัดการ ดานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ดานระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา ตามลําดับ ท้ังนี้เพราะวา
โรงเรียนในฝน เปนโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน มี
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายครูผูสอนเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ นักเรียน
มีความสุขในการเรียนรู และท่ีสําคัญการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดได
ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานทุกคน มีสวนรวมในทุกข้ันตอนโดยใช
กระบวนการบริหารท่ีหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของ รสสุคนธ  ถ่ินทวี  (2555) ได
ศึกษา ประสิทธิผลโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
2 พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

3. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน 
ปจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ปจจัยสังกัดของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน
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ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  

ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกัน มีปญหาแตกตางกัน 
และภาวะผูนําของผูบริหารตางกัน ยอมมีผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ หนองตะไกร (2548) ไดศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
โรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 มีผลการดําเนินงานสูงกวาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2  ปจจัยประเภทของโรงเรียนความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  ท้ังนี้ เนื่องจาก
สถานศึกษาท่ีมีการเปดสอนระดับแตกตางกัน ทําใหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและผล
การดําเนินงานแตกตางกันไปดวย ปจจัยขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากขนาดของโรงเรียนมีสวนสําคัญท่ี
ทําใหการปฏิบัติงานในองคกรนั้นประสบความสําเร็จไดมากหรือนอย เม่ือขนาดโรงเรียนใหญ
ข้ึน กิจการในโรงเรียนมีความซับซอน ทําใหประสิทธิภาพขององคกรตางๆท่ีจัดไวอาจลดลง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน บุญอินทร (2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิพลของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ประสบการณในการ
ทํางาน ขนาดของโรงเรียนและพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน สวนใหญมีความสัมพันธใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

4. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน 
ปจจัยขนาดของโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4.1 ปจจัยสังกัดโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังนี้เนื่องจาก สถานศึกษาต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกัน มีปญหาแตกตางกัน และ
ภาวะผูนําของผูบริหารตางกัน ยอมสงตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ หนองตะไกร (2548) ไดศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
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โรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 มีผลการดําเนินงานสูงกวาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2 
  4.2 ปจจัยประเภทของโรงเรียนสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความรูทันตอเหตุการณ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมท่ีจะ
ปรับตัว มีวิสัยทัศนท่ียาวไกล มีการสงเสริมสนับสนุนใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีการ
จัดระบบนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของดารณี คง
กระพันธ (2557) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศ องคการท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
พบวาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
2 จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4.3 ปจจัยขนาดของโรงเรียนสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ั งนี้อาจเนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแกว 
ประกอบดวย โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน คือโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ ทําใหมีความ
แตกตางกันดานการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรตางๆทําใหมีความพรอมท่ีแตกตางกัน
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของภารดี อนันตนาวี (2545) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสถานการณโรงเรียน ประกอบดวย ขนาดของโรงเรียน การสนับสนุน
ทางสังคมของครู และสถานะเศรษฐกิจทางสังคมภายนอก ซ่ึงขนาดของโรงเรียนมี
องคประกอบท่ีแตกตางกันไปตามความพรอมของแตโรงเรียน ความยุงยากในการบริหารของ
ผูบริหารจะไมเหมือนกันจึงสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
  4.4 ปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูบริหารโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะเอ้ือใหครูมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมี
อิทธิพลตอการสรางโอกาส และกระตุนใหครูและนักเรียนไดเรียนรูรวมกันผูบริหารท่ีมีลักษณะ
เปนผูนํา มีความรูและความต้ังใจ เสริมสรางสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ประสานความรวมมือทํา
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ใหบรรยากาศในโรงเรียนสงผลดีตอการปฏิบัติงานของครูท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนใน
ท่ีสุด ภาวะผูนําเปนปจจัยอิทธิพลท่ีเชื่อมโยงตอผลสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ  
จริยาภรณ  พรหมิ  (2559) ศึกษาปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน บุญอินทร (2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิพลของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา 
ประสบการณในการทํางาน ขนาดของโรงเรียน การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของครูและ
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

5. ตัวแปรพยากรณในภาพรวมสามารถพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว  โดยเรียงลําดับ ดังนี้ ปจจัย
ดานการกระตุนการใชปญญา (X43) ปจจัยดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (X53) ปจจัย
ขนาดโรงเรียน X3) และปจจัยดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ (X41) จากผลการวิจัย พบวา 
สามารถพยากรณรวมกันไดรอยละ 60.20 ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระแกว (2556) ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาผูบริหาร และครูให
เปนมืออาชีพ โดยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหเอ้ือตอการพัฒนาและสถานศึกษาให
เปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยการสรางเครือขายพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันใน
วิชาชีพ โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือใหครูและผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารณี  
คงกระพันธ (2557) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา (X1) บรรยากาศองคการของ

สถานศึกษา (X2) สามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา (  Y
∧

) ไดรอยละ 94.4 และ
สามารถรวมกันทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในฝน

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการมุงความสัมพันธเปนรายุคคล มีคาเฉลี่ยเปน
อันดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารควรสรางความสัมพันธเปนรายบุคคล เพ่ือจะไดรูถึงความ
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ตองการของผูรวมงาน และมอบหมายงานไดตรงตามความสามารถ เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

 2. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนในฝน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับ
สุดทาย ดังนั้นผูบริหารควรมีการใหคําแนะนํา การนิเทศติดตาม ไมควรปลอยใหงานเกิดความ
ผิดพลาดเสียกอน 

3. จากผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดาน
คุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย ผูบริหารควรเนน
ใหนักเรียนมีประสบการณหารายไดระหวางเรียน 

4. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน ปจจยั
ขนาดของโรงเรียน และภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน ดังนั้น ผูบริหารควรใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน ปจจยั
ขนาดของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว และสามารถพยากรณ
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน คือดานการกระตุนการใชปญญา (X43) การบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรับ (X53) ปจจัยขนาดโรงเรียน X3) และดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ(X41) จึง
เปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนนําไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาการดําเนินงานท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนการดําเนินงานโครงการตางๆ ของโรงเรียนใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนพิเศษเพ่ือใหผลการทํางานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

3.  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.  ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว 
 



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018  55 

 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
จริยาภรณ  พรหมมิ. (2559). ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร, 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 

ดารณี  คงกระพันธ. (2557). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอ
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร,
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 

ถวิล มาตรเลี่ยม. (2544). การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ School 
Based Management: SBM. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

นิศานาถ นนทจุมจัง. (2552). การศึกษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียน
และ ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว . 
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา. 

ปยะพร แถวไธสง. (2557). ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอสอย
ดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. งานนิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , คณะศึกษาศาสตร , 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภารดี อนันตนาวี. (2545). ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ฤทัยรัตน  บุญอินทร. (2559). ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยบูรพา, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 

รสสุคนธ ถ่ินทวี. (2555). ประสิทธิผลโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

รัตติกรณ จงวิศาล. (2551). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง. เขาถึงไดจาก  

          http://www.siamhrm.com/report/management 



 
56 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018 

วันเพ็ญ หนองตะไกร. (2548). ผลการดําเนินงานและแนวทางเสริมสรางการดําเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว.งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาบูรพา. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1. (2556). ขอมูลพ้ืนฐานและการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 1.สระแกว: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2550). เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตร
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจสําหรับผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

Bass, B. M.& Avolio (1991). Transformational leadership: Industrial, military and 
education impact. New York: Free Press. 

Krejcie, R.  V. , & Morgan, D.  W.  (1970) .  Determining Sample Size for Research 
Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 

 
 



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018  57 

 

แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ 
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

Guidelines for Management of Organic Rice Community 
Enterprises to Sustainable Success, BanUm Sang,  

Rasi Salai district, Sisaket province 
 

กมลมาศ  เอ้ียวถาวร0

1 และภาดล  อามาตย12 
Kamolmas Eawthaworn1 and Padon Armart2 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ 2) เพ่ือศึกษาแนวการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุมเปาหมายท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก 
1) ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน จํานวน 6 คน 2) ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 4 คน 3) ตัวแทนผูซ้ือขาวจากกลุม
วิสาหกิจชุมชน บานอุมแสงไปจําหนาย จํานวน 5 คน กลุมเปาหมายท่ีใชในการสนทนากลุม 
คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการเกษตร และผูมีสวน
เก่ียวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ แบง
ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน รวมจํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดาน
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
 ผลการวิจัยพบวา 
          1. ผลการศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ปญหาดานการเงินหรือ
เงินทุนขาดการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 2) ปญหาดาน
การตลาด มีปญหาเก่ียวการผลิตสินคายังขาดการออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคใหเปนท่ี
ดึงดูดของตลาด 3) ปญหาดานการผลิต มีปญหากระบวนการผลิตสินคาและบริการยังไม
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 4) ปญหาดานบริหารและจัดการ ขาดการวางแผนดาน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (Graduate 
Student of Business Administration and Accounting Program, Department of Business Administration, 
Faculty of Business Administration and Accounting. Sisaket Rajabhat University) 
2 ดร. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Dr., Faculty of Business Administration and 
Accounting. Sisaket Rajabhat University) 
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การบริหารจัดการ 5) ปญหาดานผูนํา มีปญหาผูนํากลุมขาดการสนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ปญหาดานแรงงาน สมาชิกในกลุมขาด
ความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหาแรงงานการดําเนิน
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 7) ปญหาดานการมีสวนรวมของสมาชิก ขาดการมีสวนรวมในการ
วางแผนทุกกระบวนการ 8) ปญหาดานระเบียบขอบังคับขององคกร ไมมีการจัดทําระเบียบ
ขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหาการทําผิดระเบียบขอบังคับของกลุม 
ปญหาขาดความรูดานกฎหมายในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ขาดท่ีปรึกษา
ดานกฎหมายในการทําธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย  
         2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ดานการเงิน
การหรือการลงทุนควรมีการศึกษาดานแหลงเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการชวยสนับสนุนสงเสริมและผลักดัน 2) ดานการตลาด 
ควรมีชองทางการจัดจําหนายหรือ โดยการใชสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เชน เพจ 
facebook ไลนสวนตัว ไลนกลุม 3) ดานการผลิต ควรการรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานเปนท่ีตองการของผูบริโภค 4) ดานการบริหารและการจัดการ 
ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุมท่ีเปนระบบ มีการจัดทําโครงสรางของกลุม
อยางชัดเจน 5) ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญ
ประชุมสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ดาน
แรงงาน ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการจางแรงงานทองถ่ิน 7) ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ  8)  
ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาว
อินทรีย ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมท่ีสําคัญในการผลิต
สินคาและบริการเก่ียวกับการผลิตสินคาขาวอินทรีย เชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การ
จดลิขสิทธิ์  
คําสําคัญ :  แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน, ขาวอินทรีย 
 
ABSTRACT  

The purposes of this research ware 1)  to study the problem of 
management of the organic rice community enterprise to sustainable success, 
BanUm Sang , Rasi Salai district, Sisaket province, 2)  to study the guideline for 
management of the organic rice community enterprise to sustainable success, 
BanUm Sang, Rasi Salai district, Sisaket province. The target groups for the 
interview were 1)  6 public/private sector representatives, 2)  4 representatives 
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from the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives and 4 provincial 
Agricultural Officers, 3)  5 Rice Buyer Representatives from BanUm Sang. The 
target groups for the group discussion were the chairman, vice chairman, group 
members, community enterprise leader, agricultural scientist, and the major 
stakeholders in the public and private sectors in Ban Um Sang, Rasi Salai district, 
Sisaket province divided into 2 groups, each group consisted of 5 people, total 
10 people were acquired by the specific purpose sampling on community 
enterprise area, Ban Um Sang, Rasi Salai district, Sisaket province. 

The research findings were as follows: 
1) The problem of management of the organic rice community enterprise 

to sustainable success in Ban Um Sang, Rasi Salai district, Sisaket province, 
showed that: 1) Financial or investment problems were not supported by 
government sources or related agencies, 2) marketing problems were problems 
with product production, lack of creative product design to attract the market, 
3) production problems were problems of product and service processes that 
do not meet the needs of consumers, 4) management problems, lack of 
management planning, 5) leadership problem, leaders lack of support for 
members to participate in goal setting and work planning, 6) labor problem, 
members lack knowledge and understanding of the operation of the organic 
rice community for implementation of community enterprise activities, 7) 
participant's problem, lack of participation in all process planning, and 8) 
regulatory problem of the organization, no regulations were established for the 
organic rice community enterprise, the problem of illegal regulation of the 
group, lack of legal knowledge on the operation of the organic rice community, 
lack of legal consultant on the business of organic rice community enterprise. 
 2. The result of study on the management of the organic rice community 
enterprise to sustainable success, Ban Um Sang, Rasi Salai district, Sisaket 
province, found that : 1) Financial or investment should be studied on funding 
sources and collaboration with government agencies to support, promotes, and 
drive, 2) marketing should have distribution channels or by using media and 
technology to support for sales, such as facebook, private line, group line, 3) 
production process, the quality standard of the product should be standardized 
to meet the needs of consumers, 4) management should be a systematic 
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management and management plan, 5) leadership should be monitored and 
coordinated, invited members should be involved in targeting and planning, 6) 
workers should promote and support local employment, 7) participation of 
members should allow members of the group to participate in all planning 
processes, and 8) the regulations of the organization should make regulations 
of the organic rice community enterprise. It should be studied the rules or 
important legal and ethical issues in production of goods and services related 
to the production of organic rice, such as the property violations, copyright. 
Keywords:  the guideline for management of community enterprise, the organic 
rice  
 
บทนํา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวอินทรีย จัดตั้งข้ึนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 โดยการรวมกลุมกันของเกษตรกรภายในหมูบาน ท่ี
ดําเนินกิจกรรมการปลูกขาวอินทรีย การปลูกถ่ัวลิสง การปลูกผักไรสารพิษและการปลูก
มะมวง ซ่ึงกิจกรรมท่ีทําเพ่ือใหสมาชิกในกลุมทาการเกษตรแบบลดการใชสารเคมีใหไดมาก
ท่ีสุดและตองการลดตนทุนการผลิตท่ีเกิดจากการซ้ือผลิตภัณฑประเภทปุยเคมีท่ีมีราคาแพงใน
ทองตลาดและรายไดในครัวเรือนประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐใน
ดานเงินทุนและการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ มูลนิธิธรรมะรวมใจ เครือขายราชธานีอโศก
ในการฝกอบรมวิธีการทําปุยอินทรีย ปนเม็ด ซ่ึงการผลิตปุยเปนกิจกรรมท่ีไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจนผลิตไมเพียงพอกับความตองการของชุมชนและเพ่ือนสมาชิกดวยกันเองได
ดําเนินกิจกรรมกลุมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (สํานักงานเกษตรอําเภอปาติ้ว, 2548, น. 2) 

ปญหาการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจฐานความรูท่ีเก้ือหนุน
การพัฒนาท่ียั่งยืน เนื่องจากแนวทางการดําเนินงานไมไดใหความสําคัญตอการพัฒนาท่ีจะ
ผสมผสานองคความรูเดิม ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ิน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของในชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดผลดีและผลเสียตอชุมชนใน
หลายกรณี โดยเฉพาะในระยะยาวจะเห็นรอยแตกราวท่ีเกิดจากการขัดแยงท้ังในมิติทาง
เศรษฐศาสตรและมิติทางสังคมกวางข้ึนอยางชัดเจน เริ่มจากระหวางปจเจกชนพัฒนาสู
สถาบันครอบครัว และกระจายสูองคกรตาง ๆ ในชุมชน กลุมท่ีมีฐานความสัมพันธของสมาชิก
ไมเขมแข็งเพียงพอ ก็มักจะประสบความลมสลายไปในท่ีสุด ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ยังขาด
การปลูกจิตสํานึกในการรักษาและจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิต รวมท้ังขอผิดพลาดของกระบวนทัศนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีผานมาอาจ
กลาวไดวา ผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกลาว มีลักษณะการมองวิสาหกิจ
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ชุมชนท่ีแตกตางกันใน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะมองแบบแยกสวน การมองลักษณะนี้ถือวา
ปญหาของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากสวนใดสวนหนึ่ง การใหความชวยเหลือสนับสนุนจึงแกไข
เฉพาะสวนนั้นๆ โดยไมเขาใจถึงความเชื่อมโยงไปยังสวนอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกันท้ังทางตรง
และทางออม การแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งยอมสงผลกระทบตอปจจัยท่ีเชื่อมโยงกันทางดาน
การสนับสนุนหรือขัดแยงกันจนทําใหเกิดปญหาใหมอยูเสมอๆ 2) ลักษณะมองแบบลดสวน 
เปนการมองปรากฏการณของวิสาหกิจชุมชนในกระบวนทางเศรษฐมิติเชิงตัวเลข หรือเปน
ขอมูลเชิงสถิติ โดยไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืน หรือทําความเขาใจในมิติอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอวิสาหกิจ
ชุมชน การพยายามอธิบายปรากฏการณวิสาหกิจชุมชนในเชิงตัวเลข ทําใหมองขามปจจัยทาง
ธรรมชาติดานองคประกอบของอุตสาหกรรมซ่ึงเปนท่ีมาของตัวเลขเหลานั้น โดยเฉพาะปจจัย
เชิงคุณภาพในมิติทางสังคม 3) ลักษณะมองแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการ
อธิบายธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาดวยกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรแบบตายตัว และ
อธิบายเปนกลไกการเกิดท่ีแนนอน เชน ธุรกิจไมเติบโตเนื่องจากขายไมได ไมมีตลาด ท้ังๆ ท่ีมี
ปจจัยดานศิลปะท่ีมีความสัมพันธและมีสวนรวมของกระบวนการดังกลาวอยูมิใชนอย การ
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนแยกออกเปนสวนๆ ขางตน ทําใหผูปฏิบัติงานมองไมเห็นถึงคุณคาใน
มิติทางจิตวิญญาณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีพลวัตร มีความละเอียดออนและมีชีวิตชีวา มิใช
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนเปนเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตนทุน กําไร ฯลฯ ท่ีไรวิญญาณ 
ซ่ึงสงผลกระทบใหเกิดการทําลายการบูรณาการขององคกร สังคม และธรรมชาติของมนุษย 
กลายเปนสังคมอุตสาหกรรมท่ีเอารัดเอาเปรียบกัน แสวงหาประโยชนจากผูดอยโอกาส เปน
สังคมบริโภคและแกงแยงแขงขันในทางวัตถุ ขาดความจริงใจรวมมือกันพัฒนาสังคม
อุตสาหกรรมใหเปนสังคมท่ีมีการอยูรวมกัน แบงปน และเอ้ืออาทรซ่ึงเปนพ้ืนฐานธรรมชาติ
ของมนุษย (กัญญามน อินหวาง และคณะ, 2554,น. 6)  

 กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง หรือกลุมเกษตรทิพย ตั้งอยูท่ี 155 
บานอุมแสง ตําบลดู อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งข้ึนเม่ือ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 
และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเม่ือ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสมาชิกท่ีเริ่มกอตั้งกลุม
ท้ังหมด 74 ราย ดวยเงินระดมทุน 608,000 บาท นายบุญมี สุระโคตร เปนประธาน ณ 
สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล โดยนายสวาง กาลพัฒน เกษตรอําเภอราศีไศล  เปนนาย
ทะเบียนและนายวสันต บุญหอ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้น ซ่ึงตอมาสํานักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ และสํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล ก็ไดออกมาใหคําแนะนํา รวมประชุม 
รวมสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสงมาโดยตลอด ท้ังอบรม 
สัมมนาและฝกปฏิบัติกิจกรรมท่ีกลุมดําเนินการ จนประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงปจจุบัน 
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นําโดยนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ
สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล โดยนายประวิทย ขุนพรหม เกษตรอําเภอราศีไศล พรอม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินงานใหคําปรึกษา คําแนะนํา ใหการฝกอบรมแกกลุม
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เกษตรกรในกลุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุม ใหการดําเนินงานไดอยางม่ันคง ยั่งยืนตอไป 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2558, น. 1) จากการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรใน
หมูบานอุมแสง ท่ีผานมายังพบปญหา คือ ปญหาดานงบประมาณ เงินทุนสํารอง ปญหาดาน
อาคาร สถานท่ี ปญหาดานระบบ ICT ดานระบบบัญชี ปญหาดานการประสานงาน ปญหา
ขาดแรงงานในกระบวนการผลิต เนื่องจากทําปุยอินทรียปนเม็ดตองใชเวลา และสมาชิกใน 
ปจจุบันมีไมพอ ขาดงบประมาณในการสรางโรงเรือนท่ีใชในการตากเม็ดปุยหลังจากผาน
กระบวนการปนเม็ด แลว สินคาไมเพียงพอตอความตองการของเพ่ือนสมาชิกและคนภายนอก
กลุม (สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2558, น. 1) 
 จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง 
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน เปนประโยชนตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของสามารถนําไปวางแผน สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน  บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  

2. เ พ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

1. ไดขอมูลสารสนเทศปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  

2. ไดแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไป ปรับปรุง 
วางแผนการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจขาวอินทรีย ใหมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถนําผลจากการศึกษาเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดดังนี้ 
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                                                                               การสัมภาษณ 
 
 
 
                               การสนทนากลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
          กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย 
        1. การสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ตัวแทนสมาชิกในกลุม ตัวแทนภาครัฐ/
เอกชน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูซ้ือ การสัมภาษณกลุมผูให
ขอมูลหลัก ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวม 30 คน ดังนี้  

1.1 ตัวแทนสมาชิกในกลุม จํานวน  15 คน 
1.2 ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน  ตัวแทนผูรับซ้ือขาวจากเอกชน จํานวน 3 คน 
1.3 ตัวแทนจากรัฐบาล จํานวน 3 คน รวม 6 คน 

             1.4 ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 2 คน 
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 2 คน รวม 4 คน 

1.5 ตัวแทนผูซ้ือ จํานวน 5  คน 
2. การสนทนากลุม คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการ

เกษตร และผูมีสวนเก่ียวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

ศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย 

สูความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  

 

 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล  

จังหวัดศรีสะเกษ 

1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 

5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ  

8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร 

 

แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ

อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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 พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย  
  ผูวิจัย ไดเลือกพ้ืนท่ีทําการศึกษาแบบเจาะจง คือ  พ้ืนท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชน 
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
 ระยะเวลาท่ีศึกษา 
  ระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม  พ.ศ. 2561 
          เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือ จํานวน 2 ฉบับ คือ  
  1. แบบการสนทนากลุม  จํานวน 1 ฉบับ  
  2. แบบสมัภาษณแบบมีโครงสราง  จํานวน 1 ฉบับ  
            การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแบบสนทนากลุมและ
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
  2. นําแบบสนทนากลุ มและแบบส ัมภาษณไปให อาจารย ที ่ปร ึกษา
ตรวจสอบความถูกตองและหลักของภาษา 
             3. จัดทําแบบสนทนากลุมและแบบสัมภาษณเกี่ยวของกับปญหาเกี่ยวกับ
ปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุม
แสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ใน 8 ดาน คือ 1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดาน
การตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดาน
การมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร โดยมีแนวทางคําถาม
และขอมูลท่ีตองการ       
            4. จัดเตรียมความพรอมของแบบสนทนากลุมและแบบสัมภาษณท่ีจะใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําหนังสือชี้แจงขอความรวมมือตอกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีจะทําการ
สัมภาษณ  
            5. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมและทําการสัมภาษณและ
สังเกตจากกลุมบุคคลท่ีศึกษาใหไดขอมูลครบถวนและการถายภาพโดยใชเครื่องถายภาพ
ระบบดิจิตอลขณะทําการสัมภาษณ ซ่ึงดําเนินการระหวางวันท่ี 1-30 มิถุนายน  2559 
            6. ทําการบันทึกและรวบรวมขอมูลจากผลของการสังเกตในประเด็นสําคัญท่ี
สอดคลองกับตัวแปร 8 ดาน  พ่ือนําผลของขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผล  
            7. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใหเสร็จสิ้น เพ่ือนําขอมูลมาทําการ
สังเคราะหขอมูล และสรุปผล 
            8.  เครื่องบันทึกเสียง 
            9.  กลองถายรูป 
            10.  โทรศัพทมือถือ 
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          ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลนี้  ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือเปนการตรวจสอบขอมูลท่ีได ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) และสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
และทําการรวบรวมขอมูลโดย มาเปนหลักในการวิเคราะหตีความ นอกจากนั้นยังใชการให
ขอมูลของผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ประกอบในการ
วิเคราะหตีความ   
 ข้ันตอนท่ี 1 การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารจัดการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับประวัติ บริบททางดานอาชีพ สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมขาวอินทรียสูความยั่งยืน กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปนลําดับแรก ซ่ึงเริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกกลุมโดย
ผูวิจัยจะไปพูดคุยกับประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุม เพ่ือท่ีจะใหขอมูลเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความยั่งยืน ใหไดขอมูลจริง หลังจากนั้น
ผูวิจัยจะไดเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในการทําการเกษตรขาวอินทรีย จากสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ การสัมภาษณ กลุมผูให
ขอมูลหลัก คือ ตัวแทนสมาชิกในกลุม ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และผูซ้ือ การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง รวม 30 คน ดังนี้  
 1.  ตัวแทนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง จํานวน  15 คน 
             2.  ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน  ตัวแทนผูรับซ้ือขาวจากเอกชนจากภาครัฐ จํานวน 3 
คน และภาคเอกชน จํานวน 3 คน รวม 6 คน 
             3.  ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 2 คน  
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 2  คน  รวม 4 คน 
             4.  ตัวแทนผูซ้ือขาวจากกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสงไปจําหนาย จํานวน 5  คน 

   ข้ันตอนท่ี 2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้น ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนา
กลุมเปนลําดับตอไป สาเหตุท่ีใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยวิธีนี้เพราะจะสามารถชวยทําใหทราบ
เก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน 
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีถูกศึกษา (Group Norms) เปนการแสดง
ความคิดเห็นหรือแนวคิด ทัศนะของกลุม ท้ัง ท่ีแสดงถึงความคิดเห็นท่ีคลอยตามกัน 
(Conformity) และเปนความคิดเห็นท่ีขัดแยงของสมาชิกในกลุม นอกจากนั้นเพ่ือชวยในการ
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มองในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน 
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไดอยางรอบดาน บุคคลในการสนทนากลุม 
(Focus Groups Discussion) คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน 
นักวิชาการเกษตร และผูมีสวนเก่ียวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ แบงอกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 
 ข้ันตอนท่ี 3 การสรุปขอมูลปญหาการบริหารกลุมวิสาหกิจ และแนวทางการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลความถูกตองของขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณผูรูท่ี
เก่ียวของกับผูใหขอมูลเพ่ิมเติม ครั้งนี้โดยทําการสนทนาพูดคุยกับเกษตรอําเภอ แบบเจาะลึก 
โดยทําการตรวจสอบท้ังสิ้น จํานวน 5 คน ในประเด็นตัวแปร 8 ดาน คือ 1) ดานการเงินหรือ
เงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดานผูนํา 6) ดาน
แรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร การ
สังเกตการดําเนินการเกษตรในชีวิตประจําวัน ซ่ึงวิธีการสัมภาษณเกษตรอําเภอราศีไศล นี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ท้ังนี้เพราะในทางวิจัยถือวาคนกลุมนี้เปน
ผูใหขอมูลคนสําคัญ เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีความเก่ียวพันธและมีความรอบรูเก่ียวกับสิ่ง
ดังกลาวขางตนของกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีผูวิจัยตองการศึกษา  
 การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล  
 1.  การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation technique) ในงานวิจัยครั้งนี้ใช
วิธีการตรวจสอบขอมูล ตามแนวคิดของ Denzin & Lincoln (1994) โดยอาจสรุปวิธีการ
ตรวจสอบความตรงและความนาเชื่อถือของขอมูลไดใน 2 วิธีหลักดังนี้ คือ 1) ตรวจสอบดวย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี (Methodology triangulation) 2) ตรวจสอบขอมูลท่ีได 
(Data triangulation)  
     2.  การใหความยินยอม (Consent) การสรางความไวเนื้อเชื่อใจและประเด็น
ทางดานจริยธรรม ไดแก 1) การชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีชัดเจน 2) การสรางความไว
เนื้อเชื่อใจ (Trust Building) และความสัมพันธระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล (Data processing and analyses) 
 ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดดวยวิธีการอุปมาน (Inductive  Method)  ซ่ึงเปน
วิธีการหลักในการประมวลขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ  และดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ คือ 
 การตรวจสอบขอมูล (Verification of Data) 
 ในชวงท่ีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักซ่ึงไดแกการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
Dept Interview) ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลเอง โดยทําการขออนุญาตบันทึกเทปในขณะ
สัมภาษณ และหลังจากการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดจะทําการตรวจสอบความครบถวนของ
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ขอมูลโดยการฟงเทปสนทนาอีกครั้ง แลวบันทึกประเด็นท่ีไมสมบูรณเพ่ือทําการปรับปรุงแกไข  
นอกจากนั้นผูวิจัยจะไดตรวจสอบขอมูลและความเพียงพอของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมกับอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอนท่ีจะทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 การสังเคราะหขอมูล (Analyzing Data)   
 ใชวิธีการสังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนาและตีความจาก
ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเจาะลึก การถอดเทปการใหคํา
สัมภาษณ และทําการเรียบเรียงดวยการเขียนและบันทึกแฟมขอมูลตางๆ ดวยโปแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป Word Processing (Microsoft Word) ตามแนวคิดการสังเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ คือการสังเคราะหและตีความขอมูล แนวทางการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ ไดแก 1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและ
จัดการ 5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบ
ขอบังคับขององคกร 
 
การนําเสนอขอมูล (Interpretation  and  Presentation) 
 ผูวิจัยนําเสนอเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ท้ัง 8 ดาน คือ 1) 
ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดาน
ผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับของ
องคกร สังเคราะหขอมูลเก่ียวกับในแงมุมตางๆ สวนผลการศึกษานําเสนอโดยวิธีการพรรณนา
และเขียนเปนวิทยานิพนธฉบับสมบรูณ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ปญหาดาน
การเงินหรือเงินทุน ขาดการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 2)  
ปญหาดานการตลาด มีปญหาเก่ียวการผลิตสินคายังขาดการออกแบบผลิตภัณฑเชิง
สรางสรรคใหเปนท่ีดึงดูดของตลาด 3) ปญหาดานการผลิต มีปญหากระบวนการผลิตสินคา
และบริการยังไมตอบสนองความตองการของผูบริโภค 4) ปญหาดานบริหารและจัดการ ขาด
การวางแผนดานการบริหารจัดการ 5) ปญหาดานผูนํา มีปญหาผูนํากลุมขาดการสนับสนุนให
สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ปญหาดานแรงงาน 
สมาชิกในกลุมขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหา
แรงงานการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 7) ปญหาดานการมีสวนรวมของสมาชิก ขาดการมี
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สวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8) ปญหาดานระเบียบขอบังคับขององคกร ไมมีการ
จัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหาการทําผิดระเบียบขอบังคับ
ของกลุม ปญหาขาดความรูดานกฎหมายในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ขาดท่ี
ปรึกษาดานกฎหมายในการทําธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย  
 ท้ังนี้อาจเปนเพราะปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน  บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ยังขาดหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขามาใหความรู การอบรม การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
กลุม   สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี พลซ่ือ (2546, น. 77) ท่ีศึกษาศึกษาพบวา 1)  การ
บริหารองคการ การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ี การประชุม วางแผนไดรับคําแนะนํา
จากหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ ประสิทธิผลจะแตกตางกันตามระดับของผูนํากลุม 
ปญหาการบริหารองคการเกิดจากสมาชิกในกลุมขาดความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาท่ีขาด
ความตระหนักในการรวมกลุม และผูนํารวบอํานาจการตัดสินใจ 2) การบริหารบุคคล การเขา
เปนสมาชิกไดรับแรงจูงใจจากรายได และผลประโยชนตาง ๆ กลุมมีการกําหนดบทบาทและ
แบงหนาท่ีทํางาน มีการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ แตการบังคับใชไมจริงจังมากนัก การรับ
การสนับสนุนดานฝกอบรม ประธานกลุมจะเปนผูเขาอบรมและนํามาถายทอดใหสมาชิก การ
จัดสรรคาตอบแทนกรรมการบริการบางกลุม ไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนแนนอน และมีการปญหา
สมาชิกไมมีความรูดานบริหารองคกรทําใหเกิดความสับสนในบทบาทหนาท่ี และเกิดความ
ขัดแยงในท่ีสุด 3)  การบริหารการเงิน เงินลงทุนท่ีใชในการดําเนินการ ไดมาจากการระดมทุน
โดยการซ้ือหุนของสมาชิก และการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและเอกชน ต้ังแต 20,000 – 
720,000 บาท สวนหนึ่งนําไปใชหมุนเวียนในการจัดหาอุปกรณการผลิต อีกสวนหนึ่งนําไป
ลงทุนดานโรงเรือนและเครื่องจักรท่ีใชในการผลิต มีการจัดสรรกําไรตามขอตกลงของกลุม 
ประมาณรอยละ 33-80 มีปญหาสมาชิกขัดแยงในการแบงงานซ่ึงมีผลตอรายไดของแตละคน 
4) การบริหารการบัญชี ในการจัดทําบัญชีตามท่ีไดรับอบรมจากหนวยงานรัฐสวนใหญทําได
เพียงบัญชีรายรับ-รายจาย ท่ีไมอาจวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานได กลุมขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาระบบการบัญชีดวย เห็นเปนเรื่องยุงยากและไมเห็นประโยชนชัดเจน 5)  การ
บริหารการผลิต สวนใหญวิธีการการผลิตท่ีใชเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประยุกตท่ีใช
เครื่องจักรในการผลิตบาง เนนการใชวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินเปนหลัก ผลผลิต ปญหาดาน
คุณภาพไมแนนอนและขาดการปรับปรุงใหขยายตลาดไปสูผูบริโภคกลุมใหมได 6)  การบริหาร
การตลาด ผลิตภัณฑขาดลักษณะเดน การบรรจุหีบหอยังไมนาสนใจชองทางการจัดจําหนาย
แคบ การขาดความรูความสามารถในการคํานวณตนทุน จึงไมอาจใชกลยุทธการตั้งราคาจูงใจ
ผูบริโภคได 
         นอกจากนี้ นพรัตน มหิพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ยังศึกษาพบวา 1) ดานการผลิต 
ปริมาณการผลิตสินคาไมสอดคลองกับปริมาณการขาย แนวทางการพัฒนา ควรวางแผนกําลัง
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การผลิตดวยการประเมินผลผลิตและการพยากรณความตองการของตลาดโดยอาศัยการ
วิเคราะหขอมูลการขายใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนและสรางผลกําไรมีการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑท่ีนอนพับ และหมอนขิดใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง 2) ดานการเงิน
และทุน กิจการมีเงินทุนไมเพียงพอสําหรับการสํารองสินคาไวเพ่ือจําหนายและซ้ือสินคาเปน
เงินเชื่อทําใหตนทุนสูง แนวทางการพัฒนาควรมีการจัดทํางบประมาณการขายและ
งบประมาณการผลิตเพ่ือประเมินรายรับและรายจายไวลวงหนา เพ่ิมทุนในการดําเนินงานโดย
การกูเงินจากสถาบันการเงิน เพ่ือใชจายในดานการผลิตและการซ้ือสินคาเปนเงินสดจะมี
อํานาจในการตอรองสูงและควรพัฒนาระบบบัญชีใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจการ                       
3) ดานการตลาด คูแขงขันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และมีการแขงขันอยางรุนแรงแนวทางพัฒนา 
ควรนําผลิตภัณฑและหมอนขิดในลักษณะท่ีแปลกใหมควบคูไปกับผลิตภัณฑพ้ืนเมืองชนิดอ่ืน 
เพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑโดยเนนประโยชนใชสอยใหมากข้ึน พัฒนาชองทางการจําหนายไปสูกลุม
ผูบริโภคระดับกลางถึงระดับสูง ใชวิธีดึงดูดลูกคาดวยการใหสวนลดเงินสด และสวนลด
ปริมาณเพ่ือหลีกเลี่ยงการทําสงครามราคา เนนการใหประโยชนจากพอคาคนกลางซ่ึงมี
เครือขายลูกคาท่ีกวางขวางจะทําใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว เพ่ิมชองทางการจัด
จําหนายโดยตรงโดยการใชพนักงานเรขายสินคาไปตามหมูบานเพ่ือทําใหการหมุนเวียนสินคา
ไดรวดเร็วข้ึน รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพ่ือการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 4) ดาน
ทรัพยากรมนุษย ในอนาคตคาดวาจะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากท่ีมีอยูเดิม
อายุมากข้ึนอาจเสื่อมสภาพการทํางาน แนวทางการพัฒนาควรวางแผนการใชแรงงานในระยะ
ยาวโดยการพัฒนาแรงงานใหมีความชํานาญและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
เตรียมการสรรหาแรงงานจากแหลงอ่ืนมาทดทน มีการสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวได
พัฒนาความรูและทักษะในการบริหารกิจการธุรกิจเพ่ือการทําธุรกิจใหสามารถแขงขันได และ
สอดคลองกับ kuratko และ Hodgetts (1996, p. 167-168) ท่ีไดศึกษาถึงปญหาและความ
ลมเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา มีเหตุปจจัยดังนี้ ขอมูลไมเพียงพอ ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาด การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหการขยายตัวของ
การใชทรัพยากรไมสอดคลองสงผลใหเกิดปญหาดานการจัดการและการเงินตามมา ขาดขอมูล
เก่ียวกับลูกคา กิจการไมสามารถตัดสินใจวางแผนการตลาดใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความลมเหลวในการหาตลาด กิจการยึดกลุมลูกคาเกาหรือเนนการตลาดหนึ่งจึงทําใหเกิดการ
กระจายสินคาไมมาก ขาดขอมูลการวิจัย ไมมีการศึกษาขอมูลทางการตลาดอยางเพียงพอ ทํา
ใหการตัดสินใจดานการตลาดออนแอ ปญหาดานกฎหมาย กลุมพยายามหลีกเหลี่ยงกฎหมาย 
ซ่ึงในระยะยาวจะมีผลผูกพันตอเนื่องมาก ความไมเปนธรรม กิจการเนนสมาชิกในครอบครัว
ชวยกันทํางาน ซ่ึงบางครั้งทําใหเกิดความลําเอียงในการปฏิบัติและจายผลตอบแทน เกิดเปน
ปญหาตอการจัดการตามมาขาดความสามารถทางดานเทคนิค กิจการบางประเภทตองอาศัย
ความรูความสามารถทางดานเทคนิคและความพรอมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางดาน
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เทคนิค พ่ึงพาความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียง ดังนั้นถาเกิดปญหาข้ึนบุคคลนั้นไมอยูการ
ดําเนินธุรกิจจะขาดชวงไมตอเนื่อง ขาดการบริหารจัดการท่ีดีการจัดการถือเปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจขนาดยอม ถามีปญหาในดานการจัดการจะมีผลอยางมากในการดําเนิน
กิจการตอไปและสอดคลองกับงานวิจัยของ Fernandez (2006, p. 47 -48) ไดศึกษาเรื่อง
นโยบายภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ
ความสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยปจจัยท้ัง 2 ประการคือขาราชการและประชาชนท่ีอยูใน
โครงการ และปจจัยท่ีเนนดานชุมชนท่ียึดม่ันในวัฒนธรรม ปจจัยทางดานนโยบาย ปจจัยดาน
ขาราชการระดับปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการระดับปฏิบัติท่ีจะเปนผูเชื่อมโยงนโยบาย
ระดับนามธรรมลงสูการปฏิบัติระดับพ้ืนท่ีท่ีเปนรูปธรรมหากขาราชการขาดความตั้งใจจริง ไม
มีความสามารถดานวิชาชีพหรือไมอาจปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีแลว ถึงแมนโยบาย
จะมีความชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาและ 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ดานการเงิน
การหรือการลงทุน  ควรมีการศึกษาดานแหลงเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการชวยสนับสนุนสงเสริมและผลักดัน 2) ดานการตลาด 
ควรมีชองทางการจัดจําหนายหรือ โดยการใชสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เชน เพจ 
facebook ไลนสวนตัว ไลนกลุม 3) ดานการผลิต ควรการรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานเปนท่ีตองการของผูบริโภค 4) ดานการบริหารและการจัดการ 
ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุมท่ีเปนระบบ มีการจัดทําโครงสรางของกลุม
อยางชัดเจน 5)  ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญ
ประชุมสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6)  ดาน
แรงงาน ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการจางแรงงานทองถ่ิน 7)  ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ  8)  
ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาว
อินทรีย ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมท่ีสําคัญในการผลิต
สินคาและบริการเก่ียวกับการผลิตสินคาขาวอินทรีย เชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การ
จดลิขสิทธิ์  

ท้ังนี้สอดคลองกับ จันทิมา ธัญญเจริญ (2554, น. 74) ท่ีศึกษาพบวา ความตองการ
ใหหนวยงานของรัฐชวยเหลือ อันดับแรกเปนเรื่องการใหคําแนะนํา และฝกอบรมเก่ียวกับการ
บริหารจัดการกลุมแกสมาชิก รองลงมาเปนเรื่องการใหคําแนะนํา การฝกอบรมเก่ียวกับเรื่อง
การบัญชี การตลาด และจัดหาแหลงเงินทุน การใหคําแนะนํา และการฝกอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และอันดับสุดทาย คือ การใหคํา
เก่ียวกับการแนะนําถายทอดความรูเก่ียวกับ เทคนิค และกระบวนการผลิตใหม ๆ เพ่ือเพ่ิม
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มูลคา และ สอดคลองกับ สุมิตรา จิระวุฒินันท (2542, น. 61) ท่ีพบวา กลยุทธในการบริหาร
กลุมท่ีสําคัญ คือ การสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของการทํางานจากลางสูบน ความ
เสมอภาค และการใหความสําคัญพ้ืนฐานวัฒนธรรมชุมชนกลยุทธธุรกิจพบวา ดานการผลิตจะ
มุงรักษาคุณภาพมาตรฐาน การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ และการอนุรักษธรรมชาติ 
ดานการตลาดเนนตลาดผูบริโภคคือใหความสําคัญกับการสนองตอบลูกคา และการสราง
ระบบเครือขายการตลาด ดานการเงินใหความสําคัญการจัดสรรผลประโยชนท่ีดีแกสมาชิก 
และระบบการบริหารการเงินท่ีดี สามารถตรวจสอบไดกลยุทธธุรกิจกลุมแพรพรรณท่ีแตกตาง
จากธุรกิจลักษณะเดียวกันคือ การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ และการจัดสรรโควตา
การผลิต สามารถจัดสรรปริมาณการผลิตท่ีจํากัดไดในระดับหนึ่ง ทําใหสินคามีคุณภาพ 
กอใหเกิดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลดีดานการตลาด ผลิตภัณฑ
มีคุณภาพ มีปริมาณท่ีพอดีกับตลาด เปนท่ีตองการและแขงขันไดจากการวิเคราะหปจจัยการ
บริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของกลุมแพรพรรณ พบวาปจจัยการบริหารงานทุกดานคือ 
การบริหารงานกลุม การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด และการบริหารการเงิน มีผล
ตอความสําเร็จอยูในระดับมากเทากันทุกกิจกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนหัตถกรรม
สิ่งทอพ้ืนบาน ใหแขงขันไดตองมุงแสวงหากลยุทธความแตกตางดานการผลิตและการตลาด  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จันทิรา มูณละศรี (2547, น. 71) ไดศึกษาการบริหาร
จัดการ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวาย บานนากระเซ็ง 
จังหวัดเลย เก่ียวกับหนาท่ีทางธุรกิจ 5 ดาน คือ ดานการตลาด ดานการผลิต ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการเงิน ดานองคกรและการจัดการ โดยศึกษาประชากรกลุมสมาชิกของ
กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวาย บานนากระเซ็งจังหวัดเลย จํานวน 40 คน ผลการศึกษา
พบวา 1) หนาท่ีทางธุรกิจ (1) ดานการตลาด ไมมีการกําหนดตลาดเปาหมายท่ีชัดเจน ไมมี
การวางแผนการตลาด ใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเปนตัวกําหนด เนื่องจากกลุมขาด
ความรูเรื่องการตลาด (2) ดานการผลิต ไดมีการจัดหนาท่ีในการผลิตของสมาชิกไดเปนอยางดี 
มีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา ต้ังแตข้ันตอนการผลิตจนถึง การสงมอบสินคาใหกับลูกคา 
(3) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการใหสมาชิกไดรับการฝกทักษะอยางตอเนื่องแตไมตรงกับ
ความตองการของสมาชิก มีการประเมินผลการทํางานของสมาชิก ปละ 1 ครั้ง ไมมีการ
กําหนดเวลาการทํางาน ข้ึนอยูกับความสะดวกในการปฏิบัติงานของสมาชิก กลุมจะขาดแคลน
แรงงานในการผลิตสินคาในฤดูเก็บเก่ียว (4) ดานการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน บางครั้งไมมีเงินทุนเพียงพอในการจายคาแรงงานใหกับสมาชิก กลุมไมมีการจัดทํา
ระบบบัญชีตามหลักสากล ทําใหไมทราบอัตราหมุนเวียนของเงินทุน และระบบรายงาน
ทางการบัญชีท่ีถูกตอง (5) ดานองคกรและการจัดการ มีการบริหารงาน ในลักษณะระบบงาน
ถอยทีถอยอาศัย คณะกรรมการมักจะปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมตรงตามท่ีไดรับการแตงตั้ง การทํางาน
ของกลุมทํางานแบบครอบครัว โดยเนนใหทุกคนทํางานตามความสามารถและความเหมาะสม 
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มีสวนรวมในการผลิตสินคาเทาๆ กัน 2) แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมควรมีการ
สงเสริมการขายโดยเนนการขายตรงเพ่ิมชองทางในการจําหนายใหมากข้ึน จัดหาแหลงเงินทุน
ท่ีมีดอกเบี้ยตํ่า เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และรับสมาชิกเพ่ิม เพ่ือจะไดมี
แรงงานในการผลิตสินคา เปนการขยายกลุมใหเติบโตข้ึน ปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการให
มี ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝายการตลาดฝายจัดซ้ือ ฝายการเงินและบัญชี ฝาย
ตรวจสอบคุณภาพ ฝายผลิต ทําหนาท่ีตามโครงสรางท่ีไดรับการแตงต้ัง จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพข้ึนในการปฏิบัติงานเปนกลุมธุรกิจชุมชน  

นพรัตน มหิพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาพบวา 1) ดานการผลิต ปริมาณการผลิต
สินคาไมสอดคลองกับปริมาณการขาย แนวทางการพัฒนา ควรวางแผนกําลังการผลิตดวยการ
ประเมินผลผลิตและการพยากรณความตองการของตลาดโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลการ
ขายใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนและสรางผลกําไรมีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑท่ี
นอนพับ และหมอนขิดใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง 2) ดานการเงินและทุน กิจการมี
เงินทุนไมเพียงพอสําหรับการสํารองสินคาไวเพ่ือจําหนายและซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อทําใหตนทุน
สูง แนวทางการพัฒนาควรมีการจัดทํางบประมาณการขายและงบประมาณการผลิตเพ่ือ
ประเมินรายรับและรายจายไวลวงหนา เพ่ิมทุนในการดําเนินงานโดยการกูเงินจากสถาบัน
การเงิน เพ่ือใชจายในดานการผลิตและการซ้ือสินคาเปนเงินสดจะมีอํานาจในการตอรองสูง
และควรพัฒนาระบบบัญชีใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจการ 3) ดานการตลาด คูแขงขันมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน และมีการแขงขันอยางรุนแรงแนวทางพัฒนา ควรนําผลิตภัณฑและ
หมอนขิดในลักษณะท่ีแปลกใหมควบคูไปกับผลิตภัณฑพ้ืนเมืองชนิดอ่ืน เพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑ
โดยเนนประโยชนใชสอยใหมากข้ึน พัฒนาชองทางการจําหนายไปสูกลุมผูบริโภคระดับกลาง
ถึงระดับสูง ใชวิธีดึงดูดลูกคาดวยการใหสวนลดเงินสด และสวนลดปริมาณเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ทําสงครามราคา เนนการใหประโยชนจากพอคาคนกลางซ่ึงมีเครือขายลูกคาท่ีกวางขวางจะ
ทําใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายโดยตรงโดยการใช
พนักงานเรขายสินคาไปตามหมูบานเพ่ือทําใหการหมุนเวียนสินคาไดรวดเร็วข้ึน รักษา
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพ่ือการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 4) ดานทรัพยากรมนุษย ใน
อนาคตคาดวาจะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากท่ีมีอยูเดิมอายุมากข้ึนอาจ
เสื่อมสภาพการทํางาน แนวทางการพัฒนาควรวางแผนการใชแรงงานในระยะยาวโดยการ
พัฒนาแรงงานใหมีความชํานาญและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเตรียมการสรรหา
แรงงานจากแหลงอ่ืนมาทดทน มีการสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดพัฒนาความรูและ
ทักษะในการบริหารกิจการธุรกิจเพ่ือการทําธุรกิจใหสามารถแขงขันได 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1.1 ดานการเงินหรือเงินทุน สมาชิกกลุมควรมีการศึกษาแหลงเงินทุนในการ
ประกอบ ดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร 
  1.2 ดานการตลาด ควรออกแบบผลิตภัณฑใหเปนท่ีดึงดูดของตลาด หาชองทาง
การจัดจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑ 
  1.3 ดานการผลิต ควรวางแผนกระบวนการผลิตในเชิงสรางสรรคสินคาใหบริการ
ท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค มีการศึกษาความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ และตรงตามความตองการของผูบริโภค  
     1.4 ดานบริหารและจัดการ ควรประชุมการบริหารและจัดการกลุม สรางความ
เขมแข็งของกลุม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมเปนลายลักษณอักษร 
  1.5 ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม เชิญสมาชิกเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 
  1.6 ดานแรงงาน ควรสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน
ขาวอินทรีย จัดหาแรงงานการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง 
                1.7 ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมใน
การวางแผนทุกกระบวนการ สรางการเรียนรูรวมกันในกิจกรรม เขารวมประชุมของสมาชิกใน
กลุม สรางความสัมพันธอันดีและบริหารงานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร 
                1.8 ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุม ยึด
กฎระเบียบขอบังคับของกลุม มีบทลงโทษ เชิญผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเพ่ือขอคําปรึกษา    
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.2 ควรศึกษาแหลงเงินทุในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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อามาตย กรรมการท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ปยฉัตร ทองแพง และดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ท่ีกรุณาให
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คําแนะนําชวยเหลือชี้แนะเพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ 
ซ่ึงผูวิจัยใครขอขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีได ประสิทธิประสาทวิชาความรู
ความและใหความเมตตาเสมอมา ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ซ่ึงไดแก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สหัสา พลนิล ดร.เอกพิสิษฐ คําเอ่ียมรัตน ธนาวิทย แสวงผล อัศวณัฏฐ ชิณ
พันธ และ ดร.วิมล หลักรัตน ท่ีใหความกรุณาในการตรวจ แกไข และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชนและคุณคาท่ีไดจาก
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ
ทุกทาน  
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ศาสตรของพระราชา: ผูนําโลกในการพัฒนาอยางยั่งยืน  
รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
                                                                           

ปริทัศนโดย เจริญวิชญ สมพงษธรรม0

1 
 
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน และการเขาถึงขอมูล E-Book         
          คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวบรวม
กฎหมายท่ีสนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปน
ผูจัดทําหนังสือเพ่ือรวบรวม เรียบเรียงและถายทอดองคความรูของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของในหลวงรัฐกาลท่ี 9 รวมถึงกฎหมายท่ีสนับสนุนโครงการ โดยไดจัดทําจํานวน
ท้ังหมด 20,000 เลม มอบใหสวนราชการ สถาบันการศึกษา หองสมุดและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book) เขาถึงขอมูลทาง Google ฐานขอมูล 
https: / / sites. google. com/view/ebookkingmvc เ พ่ื อ เผยแพร ท้ั ง ในประ เทศและ
ตางประเทศ  
 
สาระสําคัญของหนังสือ 
          สาระสําคัญเปนองคความรูท่ีเปนศาสตรท่ีควรคาแกการศึกษาและนําไปใชนําไป
ปฏิบัติเปนอยางยิ่งของประชาชนคนไทยท้ังนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และประชาชน
โดยท่ัวไปรวมท้ังนําไปใชในสังคมโลกเพ่ือเปนหลักในการดํารงชีวิตท่ีมีหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
          ลําดับข้ันตอนประกอบสาระท่ีเปนระบบชวนใหอาน ชวนใหติดตาม ชวนใหอยากรู 
ศึกษา ปฏิบัติและเผยแพรแกบุคคลอ่ืน ประกอบดวย พระบรมฉายาลักษณ  พระราชประวัติ 
สําเนาหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในสวนท่ีเก่ียวของ คํานํา สารประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ บทนํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตางๆ ท่ีประกอบดวย 
หลักการ ทฤษฎี ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีผานการวิจัยและทดลอง เชื่อมโยงกับกฎหมายท่ี
เก่ียวของ สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการและขอเสนอแนะอยางครบถวน   
          สาระสําคัญเกริ่นนําจากพระราชประวัติ คําม่ันสัญญาแรกไดบังเกิดข้ึนในพระราช
หฤทัยของพระองคยังทรงพระเยาว พระองคจะไมทรงละท้ิงประชาชน จะไมทรงละท้ิงหนาท่ี 
ไดผูกพันกับประชาชนโดยนําไปสูพระบรมราชโองการท่ีพระราชทานแกประชาชนชาวไทยใน
วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค เปนประหนึ่งคําม่ัน
สัญญาท่ีแนวแน ความดังพระราชหฤทัยในการดูแลอาณาประชาราษฎรไดมีมาตั้งแตวันแรกท่ี

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย, ดร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธาน ีอุบลราชธาน ี

https://sites.google.com/view/ebookkingmvc
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เสด็จข้ึนครองราชยสิริราชสมบัติ ท่ีไดสถิตอยูในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตั้งแตบัดนั้นมา วา 
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 
 ศาสตรพระราชา เปนองคความรูท่ีพระองคพระราชทานแกปวงชนชาวไทยผาน
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริและผานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กวา 4,600 โครงการ องคความรู แบงเปน13 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรน้ํา ดานทรัพยากร
ปาไม ดานทรัพยากรดิน ดานการเกษตร ดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดาน
สวัสดิการสังคม ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานการส่ือสาร ดานส่ิงแวดลอมและ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดานนวัตกรรม และดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 องคความรูแตละดานตามโครงการพระราชดําริ ไดทรงทดลองและปฏิบัติ จนได
หลักการแนวทางและผลการดําเนินการของโครงการ ควรคาแกการศึกษาเปนอยางยิ่ง เปน
ศาสตรของการดําเนินงาน การดํารงชีวิตท่ีชวยเก้ือหนุนชีวิตความเปนอยูในทุกดานของพสกนิ
การชาวไทย เปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ เปนองคความรูท่ีไดสะสมและ
พัฒนาเปนลําดับข้ันมาอยางตอเนื่องระหวางท่ีพระองคครองราชยตลอดเวลา 70 ป เปน
ศาสตรท่ีทันสมัย มีศูนยกลางเปนการเรียนรูและการแกไขปญหาอยูท่ีการพัฒนาคนและ
การพัฒนาประเทศแบบย่ังยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
 เปาหมายในการพัฒนาของพระองค คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือปรับปรุงชีวิตความ
เปนอยูของคนโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ใหคนมีความสุข โดยตองคํานึงถึงเรื่องสภาพ
ภูมิศาสตร ความเชื่อทางศาสนาและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม วัตถุประสงคของโครงการ
เนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการสรางการเรียนรูเพ่ือใหประชาชนพ่ึงพาตนเองไดอยาง
คอยเปนคอยไปและพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน ทรงเชี่ยวชาญท้ังศาสตรและศิลปในหลักการ 
หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติใชเปนแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  
 ทรงมีหลักในการพัฒนา 3 ข้ันตอน ไดแก หลักการ คือ เปาหมายในการทรงงาน
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน หลักทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีท่ีไดมีการทดสอบและพิสูจน
แลวและไดพระราชทานสูการปฏิบัติจริง และหลักปฏิบัติ คือ ข้ันตอนของการดําเนินงาน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินโครงการไดพระราชทานหลักการ 
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ทรงมีหลักการทรงงาน คือ ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทํา
ตามลําดับข้ันตอน มีวิธีคิดแบบองครวม ทําใหงายไมยึดติดตํารา แกปญหาจากจุดเล็ก ใช
ธรรมชาติชวยธรรมชาติ ระเบิดจากขางใน ประหยัดเรียบงายและไดประโยชนสูงสุด การมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการดําเนินงาน พากเพียร ปลูกปาไมในใจคน ประโยชน
สวนรวม ขาดทุนคือกําไร บริการรวมจุดเดียว ทํางานอยางมีความสุข และสุดทาย คือ รูรัก 
สามัคคี 
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ความเห็นและขอเสนอทายเรื่อง 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระองคทานชวยใหทุกคนมีแนวทาง “มีพออยู
พอกิน” พัฒนาไปสู “กินดีมีสุข”นําไปสูการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ไม
เพียงแตประชาชนชาวไทยท่ีรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของพระองค
เทานั้น นานาประเทศยังไดแซซองสดุดีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค 
ในป พ.ศ. 2549 เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลความสําเร็จอัน
สูงสุดดานการพัฒนามนุษยแดพระองค และไดกลาวสดุดีพระองควา “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคมีความหมายอยางยิ่งตอชุมชนทุกหนแหงในยุคโลกาภิวัตน 
หลักปรัชญานี้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนของสหประชาชาติท่ีเนนคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาและเนนการใชกระบวนการพัฒนาท่ียั่ งยืน” และองคการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดถวายราชสดุดีพระองควา “ทรง
เปนพระมหากษัตริยท่ีมีความสําคัญตอโลกในศตวรรษท่ี 21 ทรงสรางความเสมอภาคในสังคม 
เปนศูนยรวมแหงความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยท้ังชาติ ทรงนําประเทศชาติสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน” รวมท้ังเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(UNGA) ไดจัด
ประชุมโดยมีวาระพิเศษเพ่ือแสดงความอาลัยและสดุดีแดพระองควาทรงเปน “ราชันผู
ย่ิงใหญ”“          
 จากหลักการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน หลักในการดําเนินโครงการและหลักการ
ปฏิบัติงานท่ีพระองคทรงใชเปนหลักในการพัฒนาประเทศและการดําเนินโครงการอันสืบเนื่อง
จากพระราชดําริในดานตางดังกลาว รวบรวมเปน ศาสตรพระราชา: ผูนําโลกในการพัฒนา
ยางย่ังยืน เปนสมบัติอันลํ้าคาของชาติ เปนองคความรู ท่ีควรคาแกการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษา อาจารย นักวิชาการ นักวิจัยและประชาชนท่ีสนใจท้ังในเชิงกวางและเชิงลึกในแตละ
ดาน รวม 13 ดานไดแก ดานทรัพยากรน้ํา ดานทรัพยากรปาไม ดานทรัพยากรดินดาน
การเกษตร ดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานการศึกษา 
ดานการคมนาคม ดานการส่ือสาร ดานส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดาน
นวัตกรรม และดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในท่ีนี้ไมไดกลาวถึงวาแตละดานมี
หลักการและแนวทางอยางไร เนื่องจากมีความประสงคใหแตละทานไดเขาถึงขอมูลโดยอาน 
วิเคราะหและสังเคราะหสรุปดวยตนเองหรือกลุมท่ีสนใจ ไดจากท้ังหนังสือปกติและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(E-Book) จะทําใหเขาถึงองคความรูอยางเห็นคุณคาเพ่ือการพัฒนาวิถีชีวิตของ
ตนเองและผูท่ีเก่ียวของดวยตนเองอยางมีความสุขและยั่งยืน เพ่ือรวมกันสืบสานพระราช
ปณิธานของพระองคทานในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพ่ือพัฒนาประเทศชาติใหยั่งยืนสืบไป  
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เอกสารอางอิง 
คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวบรวมกฎหมายท่ี

สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2560). ศาสตรของพระราชา: 
ผูนําโลกในการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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ข้ันตอนการจัดทําวารสาร 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

จัดพิมพและเผยแพร 

ประกาศรับสมัครตนฉบับ 

รับบทความตนฉบับ 

สงผูทรงคุณวุฒิ 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความ 

ผาน 

ผาน 

แจงผูเขียนใหแกไข 
ไมผาน 

แจงผูเขียนใหแกไข 
ไมผาน 



แบบเสนอผลงานวิชาการเพ่ือลงตีพิมพใน 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร 
------------------------------------------------------- 

 
ขาพเจา      นาย   นาง    นางสาว 
ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................. 
ตําแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ) 

  ศาสตราจารย    รองศาสตราจารย   ผูชวยศาสตราจารย 
  ดร.     อาจารย    อ่ืนๆ .......................................... 

ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท (ท่ีติดตอได) 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทํางาน .......................................................... โทรศัพทมือถือ .......................................................... 
โทรสาร .................................................. E-mail ............................................................................................. 
มีความประสงคขอสงผลงานวิชาการ เรื่อง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ประเภทผลงานวิชาการ          บทความรับเชิญ   บทความวิจัย     บทความวิชาการ 
ขาพเจาขอรับรองวาผลงานน้ี   เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว  

   เปนผลงานของขาพเจาและผูท่ีระบุช่ือในผลงาน 
 
ผลงานน้ียังไมเคยลงตีพิมพตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอน และจะไมนําสงไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ

เผยแพรในท่ีอ่ืนๆ อีก นับจากวันท่ีขาพเจาไดสงผลงานตนฉบับน้ี มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร 

 
.................................................................. ลายมือช่ือ เจาของบทความ 

          (................................................................) 
             วันท่ี ................................................... 
 
 

  



แบบรับรองพิจารณาบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพใน 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร 
------------------------------------------------------- 

 
ขาพเจา    ศาสตราจารย    รองศาสตราจารย   ผูชวยศาสตราจารย 

  ดร.     อาจารย 
ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท (ท่ีติดตอได) 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทํางาน ........................................................... โทรศัพทมือถือ ........................................................ 
โทรสาร .................................................. E-mail ............................................................................................. 
ขอรับรองวาไดตรวจสอบบทความวิจัยจากปรญิญานิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เรื่อง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ของนักศึกษา ช่ือ-สกุล ...................................................................................................................................... 
 

วาถูกตองตามหลักวิชาการเปนท่ีเรียบรอยแลว ซึ่งบทความน้ีไมเคยตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอน และ
ไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพเผยแพรในท่ีอ่ืนๆ 

 
 

.................................................................. ลายมือช่ือ 
(................................................................) 
             อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
    วันท่ี ................................................... 

  



ใบสมัครสมาชิก 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร 

------------------------------------------------------- 

 
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท (ท่ีติดตอได) 
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทํางาน .............................................. โทรศัพทมือถือ ................................................. 
E-mail ............................................................................................. 
 
  ขอสมัครเปนสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางสังคมศาสตร”  
   หนึ่งป 4 ฉบับ  ราคา  500 บาท 
   สองป 8 ฉบับ  ราคา  800 บาท 
 
ชําระผาน ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 313-0-73265-9 
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน : 
  สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี 
  อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jriss@rtu.ac.th  วันท่ี ............ 

 
 
ฝายสมาชิกวารสาร สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี 
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000 
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 110 โทรสาร: 0-4531-9911 

E-mail : jriss@rtu.ac.th    

 
 
 
  



คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ พัฒนาองคความรูทาง

วิชาการ ดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี 
บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดาน
สังคมศาสตร 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ 

3. เพ่ือกระตุน ใหเกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การ
จัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดานสังคมศาสตรอยางตอเนื่อง ท้ังในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ท่ีจะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม  

กําหนดการเผยแพร  ปละ 4 ฉบับ  
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม  ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน  
ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน   ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม  

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)  
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ

วิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิชาการท่ีมีประโยชนและนาสนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย ท่ีเปนปจจุบัน เปน
ประโยชนตอท้ังแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความท่ีจะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในสาขาท่ีบทความนั้นเก่ียวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับดานสังคมศาสตร  

สําหรับบทความท่ีจะลงตีพิมพในวารสาร Journal of Innovative Social Science 
จะตองเปนบทความท่ีไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอ่ืนๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์  



การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)  
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้  
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ 

จากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบชื่อเรื่องและเนื้อหาของบทความวาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

2. เม่ือกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรวาบทความเปนบทความท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยท่ีผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

3. กองบรรณาธิการสงหนังสือตอบรับการตีพิมพหรือปฏิบัติการตีพิมพใหเจาของ
บทความ  

ประเภทของผลงานวิชาการท่ีเปดรับตีพิมพ  
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนท่ีเกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ

สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน  
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เปนบทความทางวิชาการท่ีนําเสนอ

เนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีนาสนใจ ซ่ึงผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
จากการวิจัยท่ีผานมา จากเอกสารอางอิง จากความคิดเห็นของผูเขียนและผูอ่ืน อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ท่ีสนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนําเสนอแนวทางในการวิเคราะหองคความรูใหมๆ ท่ีไมเคยมีผูรวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะหมากอน  
 
  



การเตรียมบทความเพ่ือการตีพิมพในวารสาร  
บทความวิจัย ประกอบดวย  

1. ชื่อเรื่อง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ท่ีสรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. บทนํา (Introduction)  
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)  
3. ผลการวิจัย (Results)  
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
5. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

บทความวิชาการ ประกอบดวย  
1. ชื่อเรื่อง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ท่ีสรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. บทนํา (Introduction)  
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)  
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)  
4. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  
  



การเตรียมตนฉบับผลงานท่ีรับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space) 

พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 
นิ้ว  

2. ชื่อเรื่อง ตองมีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาก่ึงกลางหนากระดาษ  

3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนท่ีมีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ 

4. บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสมํ่าเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “Abstract” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาชิดชายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสมํ่าเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

5. เนื้อหา  
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน 

15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)  
5.2 เนื้อหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซายหนากระดาษ 

5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสมํ่าเสมอ  

6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ  

7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
ตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ 
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใชตั ว อักษร  TH SarabunPSK ขนาด  14 point และภาษาอังกฤษ ให ใช ตั ว อักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 14 point  



7.2 สวนประกอบอ่ืนหรือแหลงท่ีมาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ  

8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology 
Association) 

9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีสงบทความวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร 
 

การตดิตอในการสงบทความ  
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี  
เลขท่ี 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 110    โทรสาร : 045-319-911   
E-mail: jriss@rtu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) 
 
รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ตันยะ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารย พิมุกต สมชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองสุข วันแสน    มหาวิทยาลัยราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม   มหาวิทยาลัยราชธานี 

 




	ปกวารสาร JRISS Vol.2 No.4 ปกหน้า
	JRISS-vol.2-no4-รวมเล่ม
	JRISS Vol.2 no4 บทความวิชาการ
	JRISS Vol.2 no4-1
	JRISS Vol.2 no4-2
	JRISS Vol.2 no4-3
	JRISS Vol.2 no4-4
	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
	ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
	วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.ภาดล  อามาตย์ กรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง และดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ที่กรุณาให้คำแนะนำช่วยเหลือชี้แนะเพื...

	JRISS Vol.2 no4 ปริทัศน์
	หน้าว่าง
	JRISS vol.2 no4 ภาคผนวก

	ปกวารสาร JRISS Vol.2 No.4 ปกหลัง



