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การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
THE COMPARATIVE STUDY OF THAI AND JAPANESE
HIGHER EDUCATION
วิจิตรา สีสด 1*, สุรัสวดี ควรหา2 และสุกัญญา แชมชอย3
Wichittra Seesod1, Suratsawadee Khuanha2 and Sukanya Chaemchoy3
0

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบการศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนตามบริบทตาง ๆ ของระบบการศึกษา เปน
การศึกษาในลักษณะบรรยาย ประเภทการวิเคราะหเอกสารและศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ
ประเทศญี่ปุน ซึ่งผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหองคประกอบของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ทั้งหมด 7 ดาน ผลการศึกษา พบวา 1) ระบบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
นั้นเทากัน คือ ระดับปริญญาตรี 4 ป ระดับปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป แต
ประเทศญี่ปุน ผูที่มีความสามารถมีประสบการณเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ จะสามารถสง
ประเมินผานแควิทยานิพนธไดโดยไมตองเขาระบบ การเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย
เน น การเรี ย นเชิ งปฏิบั ติการ และมี มหาวิ ทยาลัยเฉพาะทางที่ส ามารถรองรับอาชีพ ความ
ตองการของตลาดแรงงาน ไดมากกวาประเทศไทย 2) นโยบายและปรัชญาการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุน มีปรัชญาทางการศึกษาและนโยบายทางการ
ศึกษาที่คลายกัน คือ การมุงเนนพัฒนาคนดวยความรู เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการพัฒนา
ความเจริญของประเทศ 3) การสนับสนุนจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนทั้งเอกชน
และรัฐบาลจะไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคเอกชน
สําหรับประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และภาคเอกชนมีอิสระในการบริหาร
จัดการ บางมหาวิทยาลัยเนนจํานวนผูเรียนมากกวาคุณภาพ 4) ดานการสงเสริมการทําวิจัย
ในประเทศญี่ปุนมีหนวยงานระดับชาติในการจัดการเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษาโดยตรง ซึ่งใน
ประเทศไทยยั งไม มี จึ งทํ า ให ญี่ปุ น มี ป ริ มาณงานวิจั ย ที่สู ง กวา ไทย แตในขณะเดีย วกั น ทั้ ง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนก็ขาดการประเมินงานวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร
ผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช ยังทําไมไดมากเทาที่ควร 5) การปฏิบัติงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนคาตอบแทนของอาจารยมหาวิทยาลัยคอนขางสูงกวาในประเทศ
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ไทย และประเทศญี่ปุนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เอื้อใหนักศึกษาไดมีความใกลชิดกับอาจารย
มากกวา 6) การสอบและการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมี
ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเขาศึกษาไดใน
วิ ทยาลั ย หรื อมหาวิทยาลัย ไดเ หมื อนกั น 7) การสอนภาษาที่ 3 ในระดับ มหาวิทยาลัย ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมีจุดดอยทางดานภาษาเหมือนกัน แตในดานการสอน ประเทศ
ญี่ปุนจะเนนใหนักศึกษาสามารถสื่อสารได และเขาใจถึงวัฒนธรรม สวนในประเทศไทยจะเนน
การสอนในเรื่องหลักการใชภาษา ในดานแนวทางการนําระบบการศึกษาญี่ปุนมาปรับ ใชใน
ระบบการศึกษาของไทย คือการพัฒนาการศึกษาอยูตลอดเวลา และเนนการสอนแบบปฏิบัติ
ใหผูเรียนสามารถตอยอดความรูที่ไดมากกวาการทองจํา ทั้งนี้ก็ควรคํานึงถึงบริบทของตาง ๆ
ที่มีความแตกตางกันดวย
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" เปนคําที่ใชในความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา "Education" ซึ่ง
Good (1973) ไดใหความหมายไวในพจนานุกรมศัพทการศึกษา ไววาการศึกษา หมายถึ ง
กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การ
ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองค ความรู อัน เกิดจากการจั ดสภาพแวดลอม การศึกษาเปน กุญแจสําคัญ ในการ
พัฒนาประเทศและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาสูสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสําคัญ
ต อมนุ ษย อย า งมาก ในทุ กประเทศจึ งให ความสําคัญ กับ การศึกษาเปน อัน ดับ ตน ๆ เพราะ
การศึกษามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม การพัฒนาความรูในตัวมนุษย ความรูทางเทคโนโลยี และความรูในวิทยาการตาง ๆ
เปนปจจัยชี้นําในการเพิ่มขี ดความสามารถของการแขงขัน แตล ะประเทศที่จ ะกาวสู สัง คม
ฐานความรู ดังนั้นการศึกษาจึงเปนรากฐานในการแกไขปญหา สรางสรรคความกาวหนา และ
พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ การที่ประเทศจะเจริญกาวหนาไดจําเปนตองมีทรัพยากรบุคคลที่
มีความรู ความคิด และทักษะทางดานฝมือจํานวนมาก (ปานเพชร ชินนิ ทร และคณะ, 2552)
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ระบบการศึ กษาในประเทศไทย เริ่ มตน จากการปฏิรูป การศึกษาของไทยในสมั ย
รัชกาลที่ 5 ซึ่งนับเปนรากฐานที่สําคัญของการศึกษาไทยจนทุกวันนี้ จากนั้นก็มีการปฏิรูป
การศึ ก ษามาหลายต อ หลายครั้ ง แต ก็ ยั ง คงมี ป ญ หาอยู โดยเฉพาะป ญ หาด า นคุ ณ ภาพ
การศึกษา ที่เกี่ยวของกับผูเรียน ครู และบุคคลทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา ดาน
การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่จัดไดไมทั่วถึง ดานการผลิตและพัฒนากําลังคน
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ซึ่ ง ยั ง ไม ส ามารถสนองความต อ งการของประเทศได จาก
การศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสภาพขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการ ศึกษาในอดีตถึงปจจุบัน พบวา ประเทสไทยยังมีปญหาการศึกษาหลายประการที่
พบอยู ในป จ จุ บั น (สํ า นั กงานเลขาธิ การสภาผูแทนราษฎร สํานักวิช าการกลุมงานบริการ
วิชาการ 3, 2557)
ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน ถึงแมวาการศึกษาอยางเปนระบบของประเทศ
ไทยเริ่มขึ้นพรอม ๆ กับประเทศญี่ปุนในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ หรือสมเด็จพระจักรพรรดิมุสึฮิ
โตะ ซึ่งทรงขึ้นครองราชย ตั้งแต พ.ศ.2411 – 2455 วุฒิชัย มูลศิลป (2551) ไดวิเคราะหความ
แตกตางโดยใหเหตุผลที่การศึกษาของประเทศญี่ปุนเจริญกาวหนาไดเร็วกวาประเทศไทย ซึ่ง
สรุปไดวา ความสามารถในการรับการถายทอดความรูจากตางชาติของคนญี่ปุน โดยคนญี่ปุน
พยายามเรียนรูความรู และเทคนิควิธีจากผูเชี่ยวชาญและครูอาจารยช าวตะวันตกที่ญี่ ปุน
วาจางเขามา จนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองในเวลาไมนานนัก และตอมายังปรั บปรุง
ความรูและเทคนิควิธีเหลานั้นใหเปนแบบญี่ปุนเอง การยอมรับความคิดที่หลากหลายและ
แตกตางเปนความแตกตางกันอีกประการหนึ่งระหวางไทยกับญี่ปุน ในขณะที่ไทยพยายามทํา
ใหผูคนมีความคิดและปฏิบัติแบบเดียวกัน แตญี่ปุนยอมรับความคิดที่หลากหลาย เชน การ
ยินยอมใหมีการตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปรัชญาในการเรียนการสอนแตกตางกัน ผลิตคนที่มี
ความสามารถแตกต า งกั น แต ยั ง มี ลัก ษณะร ว มกั น ทางจริ ย ธรรมที่ ถู ก หล อ หลอมมาตั้ งแต
การศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ คาทสึ ยุกิฮาเซงาวะ (2547) ไดกลาวถึง ความแตกตางของ
คนไทยกับคนญี่ปุน ดังนี้ 1) ชาวญี่ปุนมักจะปฏิบัติตัวตามกฎอยางเครงครัด 2) ชาวญี่ปุนมี
จิตสํานึกในเรื่องระบบรุนพี่ – รุนนองอยางแรงกลา 3) ชาวญี่ปุนมักจะเรียกรองใหมีความ
รับผิดชอบทางดานศีลธรรมและ 4) คนไทยใจเย็น คนญี่ปุนใจรอน
นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนในปจจุบัน ยังเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางดานการศึกษาใน
ระดับสูง โดยระบบการศึกษาของประเทศไดรับตนแบบมาจากระบบการศึกษาของหลาย ๆ
ประเทศ อาทิเชน ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส และอเมริกา ดังจะเห็นไดจากการรายงานผลการ
จัดระดับการศึกษาของโลก (The world Top 20 Education Poll 2015) ความสําเร็จทาง
การศึกษาของญี่ปุน อยู ในระดับสูงเมื่ อเทีย บกับ มาตรฐานสากล ในการสอบวัดความรู ด าน
คณิตศาสตรนานาชาติ เด็กญี่ปุนถูกจัดใหอยูในอันดับตนๆ มาโดยตลอด ระบบนี้เปนผลมาจาก
การสมั ค รเข า เรี ย นสู ง ตลอดจนอั ต ราการรั บ ระบบการสอบเข า (การสอบเอนทรานซ )
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โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการศึกษาทั้งระบบเปนอยางมาก รัฐบาลไมได
เป น ผู ส นั บ สนุ น ทางการศึ ก ษาแต เ พี ย งผู เ ดี ย ว โรงเรี ย นเอกชนก็ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในด า น
การศึ กษา รวมถึ งโรงเรี ย นที่ อ ยู น อกระบบเช น วิท ยาลัย ของเอกชน ก็มีบ ทบาทสํา คั ญ ใน
การศึกษาและเปนสวนมากในการศึกษา (ชวลิต ชูกําแพง, 2553)
เด็ก ๆ ชาวญี่ปุนสวนใหญจะเขาโรงเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล แมวาจะไมใชสวนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาก็ตาม ระบบการศึกษาเปนภาคบังคับ เลือกโรงเรียนไดอิสระและใหการศึกษา
ที่พอเหมาะแกเด็ก ๆ ทุกคนตั้งแตเกรด 1 (เทียบเทา ป.1) จนถึง เกรด 9 (เทียบเทา ม.3) สวน
เกรด 10 ถึงเกรด 12 (ม.4 - 6) นั้นไมบังคับ แต 94% ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมตน เขาศึกษา
ตอชั้นมัธยมปลาย ประมาณ 1 ใน 3 ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายเขาศึกษาตอในระดั บ
มหาวิทยาลัย 4 ป junior colleges 2 ป หรือเรียนตอที่สถาบันอื่น ๆ
จากความเปนมาดังกลาวและการเลือกศึกษาดูงานเชิงวิชาการ เห็นไดวาการศึกษาของ
ประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุน ซึ่งเริ่มตนในเวลาใกล เคี ยงกัน แตมีผลลัพธทางการศึ ก ษาที่
แตกต า งกั น และญี่ ปุ น ยั ง สามารถยกระดั บ การศึ ก ษาให อ ยู ใ นระดั บ แนวหน าของโลกได
โดยเฉพาะความสําเร็จของระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญหนึ่ง
สําหรับการประสบความสําเร็จในงานและในสังคมของคนญี่ปุน ดังนั้น ผูเขียนจึงสนใจศึกษา
เปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนตามบริบท
ต า ง ๆ ของระบบการศึ ก ษา ทั้ ง หมด 7 ด า น ประกอบด ว ย 1) ระบบการศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย 2) นโยบายและปรัชญาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 3) การสนับสนุน จาก
ภาครัฐ 4) การสงเสริมการทําวิจัย 5) การปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 6) การสอบ
และการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย และ 7) การสอนภาษาที่ 3 ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
นําเสนอแนวทางการนําระบบการศึกษาญี่ปุนมาปรับใชในระบบการศึกษาของไทย เพื่อนําไปสู
การพัฒนาเชิงปฏิบัติในบริบทที่เหมาะสมกับนักเรียนไทย
การเปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ น
(The comparative of Thai and Japanese higher education) ใน 7 ดาน ดังนี้
1) ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ประเทศญี่ปุน จัดระบบการศึกษาในระบบไวเปน 6-3-3-4 คือระดับประถมศึกษา
6 ป มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น 3 ป มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 3 ป วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 4 ป ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนจะกําหนดหลักสูตร
และระยะเวลาในระดับปริญญาตรี 4 ป, ระดับปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป
การเรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ค ณะอั ก ษรศาสตร สาขานิ เ ทศศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งก็จะมีแยกยอยลงไปอีกในแตละสาขา ซึ่งจะมี
สาขาย อยลงไปอี ก ซึ่ งจะเริ่ มภาคการศึ กษาในเดือนเมษายนของแตละป โดยจะแบงภาค
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การศึกษาเปนภาคการศึ กษาที่ 1 (เดือนเมษายน-เดื อนกันยายน) และภาคการศึ กษาที่ 2
(เดือนกันยายน-เดือนมีนาคม) โดยระยะเวลาการรับสมัครโดยทั่วไปจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน
หรือเดือนตุลาคมสําหรับการสมัครเรียนในเดือนเมษายนของปถัดไป
ระบบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศญี่ ปุ น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของญี่ปุนในปจจุบัน มีประมาณ 800 แหง แบงเปน
1) ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ป) เมื่อจบแลวสอบเขาเรียนปริ ญญาตรี โ ดย
เทียบหนวยกิต
2) หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ นิติศาสตร บัญชี เปนคณะที่ไดรับความนิยม
3) หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ป)
4) หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ป) หลักสูตรปกติจะใชเวลา 3 ป ภายใน
เวลาที่กําหนด ตองสงวิทยานิพนธและสอบผาน แตถาไมไดเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสง
แควิทยานิพนธและถาสอบผาน ก็จะไดคุณวุฒิจบปริญญาเอกเหมือนกัน (โดยไมกําหนดป) ซึ่ง
ในกรณีน้ี เนื่องจากวานักศึกษาที่ไดผานประสบการณการทํ างานและมีผลงานวิจัยมามาก
พอสมควร คุ ณภาพและระดั บ ของเนื้ อหาในวิทยานิพนธคอนขางจะสูงมาก ระบบการสง
วิทยานิพนธเพื่อขอรับคุณวุฒิจบปริญญาเอก โดยที่ไมตองเขาเรียนตามหลักสูตรปกติ ก็เปน
ลักษณะเดนอันหนึ่งของระบบการศึกษาชั้นสูงของประเทศญี่ปุน
โครงสรางการบริหารการศึกษาของญี่ปุน มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ทั่วประเทศ 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
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการดูแลสถาบันการศึกษาที่อยูภายใตองคกรระดับชาติ
ไดแก มหาวิทยาลัยตาง ๆ และวิทยาลัยเทคโนโลยี
2) รัฐบาลระดับจังหวัด (Prefectural Government) มีทั้งหมด 47 จังหวัด แต
ละจังหวัดมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด บุคลากรในจังหวัดทั้งหมด รวมถึงครูถือวาเปน
ขาราชการสังกัดสวนทองถิ่น อํานาจการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายหรือโอนเปนของจังหวัด ใน
ดานการศึกษา จังหวัดเปนองคกรที่รับผิดชอบหลักสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนการศึกษาพิเศษและวิทยาลัยตาง ๆ มหาวิทยาลัยของจังหวัดและโรงเรียนเอกชนอยู
ในความดูแลของผูวาราชการจังหวัด
3) รัฐบาลทองถิ่นระดับต่ํากวาจังหวัด (Municipal Government) ไดแก องคกร
ระดับนคร (City) องคกรระดับเมือง (town) องคกรระดับหมูบาน (village) องคกรบริหารทั้ง
3 ระดับเปนอิสระซึ่งกันและกัน มีการเลือกตั้งหัวหนาหนวยการปกครองทองถิ่นทุกระดับ แต
ละองคกรมีหนาที่รับผิ ดชอบหลั กในการดูแล โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มหาวิทยาลั ย
ทองถิ่น (ปานเพชร ชินินทร และคณะ, 2552)
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุน จะเนนไปที่
การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning) ใชรูปแบบ Internship และการเรียนรู
เชิ ง บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน (Work integrated learning) ใช รู ป แบบ Cooperative
Education ปจจัยและเงื่อนไขของความสําเร็จของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย คือ การ
เรียนสลับกับการทํางาน กําหนดระยะเวลาการทํางานไวชัดเจนภายใตหลักบูรณาการทฤษฎี
และการเพิ่มขีดความสามารถในการจางงานของบัณฑิต การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการ
ติดตามพฤติกรรมโดยสถานประกอบการ (ปานเพชร ชินินทร และคณะ, 2552)
ลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของญี่ ปุ น ว า จะมี
จํานวนรายวิชาที่เนนการสัมมนาหรือเชิงปฏิบัติการเปนสวนใหญ โดยเฉลี่ยแลวมีรายวิชาดาน
นี้ประมาณ 33% และมีทุกเทอม โดยนักศึกษาญี่ปุนจะไดฝกการคิดและวิเคราะหมากกวา ซึ่ง
ทําใหเมื่อเรียนจบแลว บัณฑิตญี่ปุนรูจักการตอยอดและสามารถทํางานไดทันที ซึ่งญี่ปุนมีจุด
แข็งดานการเรียนการสอนที่มีการวางแผนอยางเปนระบบตั้งแตป 1-4 ทําใหนักศึกษารูวาตอง
เตรียมตัวอยางไร และเขาจะไมเนนการสอนแบบ What เพราะเปนเพียงแคเรื่องความจํา แต
จะเนน Why และ How to มากกวา (เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย, 2556)
ในสวนของประเทศไทย มีการกําหนดหลักสูตรและระยะเวลาเหมือนกับประเทศ
ญี่ปุน คือในระดับปริญญาตรี 4 ป, ระดับปริญญาโท 2 ป และระดับปริญญาเอก 3 ป จะมี
คณะอักษรศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของไทย มีจํานวน
รายวิชาที่เนนการสัมมนาหรือเชิงปฏิบัติการโดยเฉลี่ยแลวมีประมาณ 10% และมีในบางเทอม
โดยนักศึกษาไทยจะเนนความจํา ซึ่งทําใหเมื่อเรียนจบแลว บัณฑิตไทยอาจตองใชระยะเวลาใน
การปรับตัว ดังนั้น ระดับมหาวิทยาลัยของไทยควรจะเพิ่มรายวิชาที่เนนการคิดวิเคราะห หรือ
ฝกปฏิบัติมากขึ้น ไปอยูที่ 30%
การมุ งเนนความเปน เฉพาะทาง โดยมหาวิทยาลัย ไทยจะพยายามทํ าตั ว ให มี
ขนาดใหญขึ้น หรือทําใหมีวิชาที่หลากหลาย ไทยนาจะสรางมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเฉพาะ
ทางมากขึ้น เชน มหาวิทยาลัยวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัยแหงองคกรภาคธุรกิจ
2) นโยบายและปรัชญาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ประเทศญี่ ปุ น มี ป รั ช ญาการศึ กษา โดยมุงเนน การสรางความมั่งคั่งและพัฒ นา
ระบบการศึกษา เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหมีความรับผิดชอบในอนาคตของประเทศ เนนคุณคา
ของการระลึ กถึ งเพื่ อนมนุ ษย และการมี ส ว นรวมอยางเขมแข็งในสังคมนานาชาติน โยบาย
การศึกษา และในประเทศญี่ปุน มีนโยบายดานการศึกษา ดังนี้
1) จะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชนญี่ปุน โดยใหความเคารพในวัฒนธรรมประเพณี
มุงที่จะสอนศีลธรรมใหแกเยาวชนญี่ปุน เพื่อใหมีความระลึกถึงคุณภาพของการศึกษาและ
เพิ่มพูนชีวิตครอบครัวของประชาชนทุกคน
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2) ก อ ตั้ ง สั ง คมที่ มุ ง สู วิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี โดยการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย
วิทยาศาสตรเบื้องตนและขั้นสูง และการพัฒนาเทคโนโลยีที่กาวหนา มุงที่จะทาใหญี่ปุนเปน
ผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนยขาวสารขอมูลทางวิทยาศาสตร ที่จะเปดกวาง
สําหรับทุก ๆ ชาติระบบการบริหารการศึกษา
ในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการศึกษาของไทย เปนการนําเอาปรัชญาทาง
การศึกษาจากตางประเทศมาใช โดยเฉพาะเรื่องการสอนโดยใหผูเรียนเปนศู นยกลางการ
เรียนรู เรียนรูจากประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติ ดวยบุคลากรที่มีคุณภาพและไดรับ การ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต ในทุก ๆ ระดับ ทั้งทางดาน
วิชาการและในสวนของวิชาชีพตาง ๆ (ไพฑูรย และคณะ, 2550) ซึ่งนโยบายและเปาหมายที่
สําคัญของการศึกษาไทยนั้น คือ
1) ใหทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
2) สงเสริมใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มที่
3) สงเสริมใหการเรียนเนนการทองจําใหนอยลง เนนฝกคิดวิเคราะห
4) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิด
ความรูและนวัตกรรมใหมๆ
3) การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาจากภาครัฐ
ประเทศญี่ปุน มีกระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงเดียวที่รับผิดชอบเรื่องการจัด
การศึกษาของชาติ รัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาไปที่กระทรวงศึกษาฯ เพียง
กระทรวงเดียว เพื่อใหกระทรวงฯจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง
และงบประมาณเพื่ อการศึกษาสวนใหญ ก็ใช ไปเพื่อสนับสนุน การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเปน
ภาระหนาที่ของรัฐที่ตองจัดการศึกษาฟรีใหเปนเวลาเกาป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่ง
งบประมาณเพื่อการศึกษาภาคบังคับเปนของสวนกลางกับทองถิ่นระดับองคการบริหารสวน
จังหวัดในสัดสวนครึ่งตอครึ่ง และระดับมัธยมศึกษาเปนงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดทั้งหมด
เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย (2556) ไดกลาวถึงการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
ญี่ปุนจะใหงบประมาณทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และภาคเอกชนจะสนับสนุนเงินวิจัย
ใหกับมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยญี่ปุนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดีได
งาย เพราะมีการเรียนรูจากโจทยจริงและหองปฏิบัติการจริง รวมถึงมีงบประมาณที่จะสามารถ
ซื้ อ อุ ป กรณ ไ ด ม ากกว า สํ า หรั บ ประเทศไทย การถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
รัฐจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่นรอยละ 35 ของรายไดรัฐบาลทั้งหมด
ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยแหงรัฐหลายแหง ออกจากระบบและมีระบบการ
ดําเนินการบริหารจัดการภายในเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ที่จะไมไดรับการ
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สนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนอาจสนับสนุนงบวิจัยใหมหาวิทยาลัยอยูบาง เรืองศักดิ์
แกว ธรรมชัย (2556) ยกตั ว อย า งประเทศที่พัฒนาแลววาจะมีงบวิจัยสูงมาก ตัว อยางเชน
บริ ษัทซั มซุ งของประเทศเกาหลี ที่ จ ะสนั บ สนุนเงินไปยังมหาวิทยาลัย แลว ใหอาจารยที่มี
ความสามารถเดนๆ คิดนวัตกรรมเพื่อเอาไปตอยอด สวนของไทยงบฯวิจัยมีไมถึง 1% ของจีดี
พี (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) อาจเปนเพราะบริษัทไทยกําลังอยูในชวงคาบเกี่ยวจาก
การเปนผูรับจางผลิตไปสูการเปนผูผลิต การใหงบฯวิจัยกับมหาวิทยาลัยจึงไมมากเทาประเทศ
ที่เปนผูผลิต แตบริษัทที่อยากมีนวัตกรรมของตัวเองจะใหความสําคั ญกั บเรื่องนี้ อยางมาก
เพราะจะสงผลตอการเปนผูนําทางธุรกิจในอนาคต
4) การสงเสริมการทําวิจัย
ประเทศญี่ปุน มีหนวยงานระดับชาติที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
วิจัยทางการศึกษาโดยตรง ทําใหประเทศญี่ปุนสามารถพัฒนางานวิจัยทั้งทางดานปริมาณและ
คุณภาพไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ งานวิจัยของญี่ปุนไดนับรวมงานที่เปนการรวบรวม
ขอมูลทางสถิติเอาไวดวยทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศญี่ปุนมีจํานวนมากกวาไทย
มาก จึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหญี่ปุนมีปริมาณงานวิจัยที่สูงกวาไทย งานวิจัยของญี่ปุนมาจาก
ภาคเอกชนมากและเนนดานการวัดและประเมินผลนอยมาก สวนใหญเปนวิจัยเชิงสํารวจมาก
ที่สุด โดยรองลงมาเปนการทําวิจัยเชิงวิเคราะห และประวัติศาสตร และทําวิจัยเชิงทดลอง
น อยที่ สุ ด ซึ่ งญี่ ปุ น จะทํ า วิ จั ย เชิ งประวั ติ ศ าสตร/ พื้ น ฐานการศึก ษา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ญี่ปุนเนนทําวิจัยในระดับอุดมศึกษามากที่สุด
สวนนักวิจัยญี่ปุน มีปญหาในเรื่องการเก็บขอมูล และการขาดผูชวยวิจัย แตมีระดับปญหา
เกี่ ย วกั บ งบประมาณ อุ ป กรณ สิ่ งอํ า นวยความสะดวก ระบบขอมูล สารสนเทศและแหลง
คนควานอย โดยญี่ปุนมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิจัย ศูนยประสานงานนักวิจัยนานาชาติ และ
ศูนยวิจัยระดับทองถิ่นขึ้นดวย
ประเทศไทยยั ง ไม มี ห น ว ยงานระดับ ชาติที่ เข ามาจัด การเกี่ย วกับ การวิจั ย ทาง
การศึกษาโดยตรง งานวิจัยของไทยมาจากภาคเอกชนนอยมาก ซึ่งเนนวิจัยดานการวัดและ
ประเมินผลเปนจํานวนมาก ไทยทําวิจัยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากที่สุด ซึ่ง
วิจัยเชิงทดลองเปนอันดับรองจากวิจัยเชิงสํารวจ นักวิจัยไทยประสบปญหาการมีเวลาทําวิจัย
น อ ย และขาดแรงจู งใจจากผู บ ริ ห าร โดยไทยจะมุ ง จั ด ทํ าระบบเครื อ ข า ยข อ มู ล การวิ จั ย
ระดับประเทศ จัดระบบการประกันคุณภาพงานวิจัย และสงเสริมการวิจัยดวยรูปแบบและวิธี
ใหมๆ เพิ่มขึ้น
นักวิจัยไทยและญี่ปุน ทําวิจัยโดยพิจารณาจากนโยบายและแผนการศึกษาชาติ
ความตองการของหนวยงานความถนัดและความสนใจของผูวิจัยและความตองการของแหลง
ทุ น โดยทั้ งประเทศไทยและญี่ ปุ น ยั ง ขาดระบบการประเมิ น คุ ณภาพงานวิ จัย ที่เหมาะสม
รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช ยังทําไมไดมากเทาที่ควร ถากลาวถึง
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ประเด็นแนวโนมการวิจัยในอนาคตของไทยและญี่ปุน มีความคลายคลึงกันในดานปริมาณ
งานวิ จั ย ที่ จ ะมี เ พิ่ มขึ้ น โดยไทยจะมี อัตราการเพิ่มที่สูงกวาของญี่ปุน และสัดสว นระหวาง
ปริมาณงานวิจัยของไทยกับญี่ปุนจะลดลงจากป จจุบั น ในอนาคตทั้งไทยและญี่ปุ นจะเพิ่ ม
งบประมาณการวิจัย สงเสริมการวิจัยขนาดใหญ การวิจัยสหวิทยาการและจะระดมทุนจาก
ภาคเอกชนเขามาสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น การสงเสริมการวิจัยจะมีหลายรูปแบบขึ้น ปญหา
การทํ า วิ จั ย จะลดลง จะมี ก ารสร า งเครื อ ข า ยข อ มู ล งานวิ จั ย ทั้ ง ระดั บ ประเทศและระดั บ
นานาชาติ และเผยแพรงานวิจัยผานระบบ internet และเครือขายขอมูลอื่นๆ เพิ่มขึ้น (สุวิมล
วองวาณิช และคณะ, 2541)
5) การปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย
ในสังคมญี่ปุน ครูอาจารยเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีสถานะทางสังคมสูง เปนผลมา
จากการที่กฎหมายญี่ปุนและประชาชนคาดหวังในหนาที่ของครู สังคมคาดหวังวาครูจะชวย
ปลู ก ฝ ง ทั ศ นคติ ข องสั ง คมลงในตั ว เด็ ก เพราะการสอนนั้ น รวมถึ ง การสอนเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และการพัฒนาอุปนิสัยของเด็ก
เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย (2556) กลาวถึงระบบอาจารยที่ปรึก ษามหาวิทยาลั ย
ญี่ปุน ไววาในระดับมหาวิทยาลัยจะมีอาจารยที่ปรึกษา 2 ระดับ คือ อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการในป 1 จากนั้นป 2 เปนตนไปจะมีอาจารยรายวิชาสัมมนา และโดยเฉลี่ยนักศึกษาสาย
สังคมศาสตรจะพบอาจารยที่ปรึกษา 1 ครั้ง/สัปดาห และพบ 5 ครั้ง/สัปดาห สําหรับนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร กลาวไดวา อาจารยที่ปรึกษาของญี่ปุนจะใหคําปรึกษาไดใกลชิดมากกวา
ระบบการปฏิบัติงานของอาจารยสายสังคมศาสตรของญี่ปุนไมตางจากไทยมาก
นัก คือ สวนใหญแลวอาจารยจะเจอนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา กลับกันกับสายวิทยาศาสตรที่
อาจารยและนักศึกษาจะมีหองพักติดกัน ทําใหนักศึกษาญี่ปุนผูกพันกับอาจารยคอนขางสูง ใน
สวนของคาตอบแทนในการทํางาน โดยเงินเดือนเริ่มตนของอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกที่จบ
ใหมของมหาวิทยาลัยเอกชนญี่ปุนอยูที่ 1-1.5 แสนบาท ระเบียบในการปฏิบัติงานของอาจารย
ญี่ปุนไมสามารถทํางาน Part Time ได และไมจําเปนตองทํางานเพิ่มเติมเนื่องจากมีรายได
เพียงพอ
วลัยพร แสงนภาบวร และคณะ (2550) กลาวถึงการบริหารงานบุคคลสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาวามีความแตกตางจากบุคลากรอื่น ๆ กลาวคือ เปนอาชีพที่ตองใช
ความรูความสามารถเฉพาะทาง จึงมีกระบวนการคัดเลือกและฝกอบรมอยางเปนระบบ มี
ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูมีรายไดจากเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น ๆ ที่สูง
กวาขาราชการพลเรือนทั่ว ๆไป ครูมีรายไดดี และมีการปรับเงินเดือนของครูอยูเปนระยะ ๆ
เงินเดือนเริ่มตนของครูเปนที่นาพึงพอใจเมื่อเทียบกับอาชีพทางวิชาการอื่น ๆ และในบางครั้งก็
สูงกวา นอกจากเงินเดือนแลว ครูยังมีสิทธิ์รับเงินพิเศษตาง ๆ และโบนัส (จายเปน 3 งวด) ซึ่ง
มีจํานวนประมาณหาเทาของเงินเดือน ครูจะไดรับการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการหลังเกษียณ
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ด ว ยการเงิ น ที่ มั่น คง สถานะทางสั งคมที่ สู ง จํานวนของผูที่อยากเปน ครูจึงลน เกิน จํานวน
ตําแหนงที่รับได โดยมีผูสมัครหาถึงหกคนตอทุก ๆตําแหนง คณะกรรมการประจําจังหวัดเปน
ผูเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติดีที่สุดจากผูสมัครจํานวนมหาศาล (มนตรี แยมกสิกร, 2548)
สํ า หรั บ ประเทศไทย อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค า ตอบแทนเริ่ ม ต น ในระดั บ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยอยูที่ 3-4 หมื่นบาท ยิ่งกวานั้นอาจารยบางคนยังสามารถทํางาน part
time ได หลายมหาวิทยาลัยในไทยมีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการตลอด 4 ป โดยเฉลี่ย
พบกันเทอมละครั้ง และมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอนป 4 ที่จะเจอโดยเฉลี่ยสัปดาหละ
ครั้งเทานั้น อีกทั้งโซนหองพักของอาจารยจะแยกจากนักศึกษาอยางชัดเจน จึงสงผลใหความ
ใกลชิดของนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาจึงนอยมาก
6) การสอบและการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
ในประเทศญี่ปุน การศึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เด็กญี่ปุนทุกคนตองเขาเรี ยน
ตั้ ง แต อ ายุ 6 ขวบ และถู ก กํ า หนดให ต อ งผ า นการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เป น เวลา 9 ป คื อ จบ
มัธยมศึกษาตอนตน อยางไรก็ตาม เด็กญี่ปุนมากกวา 97% ศึกษาตอจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยที่สามในสี่เขาเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ ในขณะที่หนึ่งในสี่ที่เหลือ
เขาเรียนในสายอาชีพ เชนวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 25.3% ของผูเรียนจบชั้น
มัธยมปลายจะไปศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จ ะไป
ศึ กษาในวิ ทยาลั ย ระดั บ อนุ ป ริญ ญา วิ ทยาลัย เทคนิค หรือวิทยาลัย อาชีว ศึกษา (หลักสูตร
วิชาชีพชั้นสูง) การเขาศึกษาในระบบระดับอุดมศึกษาใชวิธีการเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คือใชระบบการแบงเขตดวยวิธีการสุมเลือกดวยคอมพิวเตอร โดยตองสอบวัดคุณภาพ
ของรัฐกอน โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยครู (ปานเพชร ชินนิ ทร และคณะ, 2552)
ในประเทศไทย การอุดมศึกษามีขอบขายที่แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 เปนระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ น สูง
และอนุปริญญา ซึ่งใชเวลาประมาณ 2-3 ป หลังจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดั บ ที่ 2 คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ใช เ วลาศึ ก ษาประมาณ 4-6 ป โดยปกติ
หลักสูตรปริญญาตรีจะใชเวลาศึกษาประมาณ 4 ป แตมีบางสาขาวิชา ที่จัดหลักสูตรประมาณ
5 ป เชน สถาปตยกรรมศาสตร และหลักสูตร 6 ป เชน แพทยศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเรียกวา "บัณฑิต"
ระดับที่ 3 คือ ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ที่เรียกวา ระดับบัณฑิตศึกษา ผูที่จะ
ศึ ก ษาต อ ในระดั บ นี้ จะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท า มาแล ว ระดั บ
บัณฑิตศึกษายังแบงออกเปน ปริญญามหาบัณฑิต หรือปริญญาโท และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หรือปริญญาเอก
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ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน อุด มศึ กษาใน
ระบบกลาง (Thai university Central Admission System) หรื อ TCAS โดยที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีการรับสมัครสอบทั้งสิ้น 5 รอบ คือ รอบที่ 1 : การรับ
ดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มี
การสอบปฏิบัติและขอเขียน รอบที่ 3 : การรับตรงรวมกัน รอบที่ 4 : การรับแบบแอดมิดชั่น
เดิม และ รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบ เก็บตก) โดยเปนการจัดสอบหลังเด็กจบ
การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 แล ว ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม โอกาสความเท า เที ย มในการเข า
มหาวิทยาลัย ลดปญหาการกันสิทธิ์คนอื่น ลดปญหาการวิ่งรอกสอบและลดความตึงเครีย ด
ของนักเรียน รวมทั้งลดภาระคาใชจายของผูปกครอง (สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย, 2560)
7) การสอนภาษาที่ 3 ในระบบมหาวิทยาลัย
ประเทศญี่ปุน มีระบบกการเรียนการสอนที่มีการปรับปรุงไปตามยุคสมัย อยาง
การศึกษาระดับมัธยมหรือแมแตในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรที่เนนภาษาอังกฤษมากขึ้น ที่
จังหวัดอาคิตะก็มีมหาวิทยาลัยที่เปดสอนแบบหลักสูตรอินเตอรใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
มี นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นเข า มาเรี ย น มี ห อ งสมุ ด ขนาดใหญ ใ ห นั ก ศึ ก ษาหาความรู บวกกั บ
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา นับตั้งแตป 2526 เปนตนมา รัฐบาลญี่ปุนมี
นโยบายที่จะรับนักศึกษาตางชาติเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเปาไววาในศตวรรษที่ 21 จะรับนักศึกษา
ตางชาติจากทั่วโลกใหไดถึง 100,000 คน และดวยนโยบายนี้เองทําใหทางรัฐบาลญี่ปุนตองเรง
มือในการพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนการเพื่อแกปญหา ลดอุปสรรค และใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาตางชาติดวยวิธีการตาง ๆ โดยมุงหวังใหนักศึกษาตางชาติไดมีโอกาสเก็บ
เกี่ยวความรูและประสบการณ ในการศึกษาตอที่ประเทศญี่ปุนใหมากที่สุด และสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาประเทศบานเกิดเมืองนอน หลังจากสําเร็จการศึกษา เชน
1) การกระจายขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอประเทศญี่ปุนใหทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งในสวน
การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลในประเทศตาง ๆ การจัดนิทรรศการศึกษาตอประเทศญี่ปุน รวม
ไปถึงการบริการขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2) การให ความช ว ยเหลื อ ทางด า นการเงิน ไดแกการให ทุน การศึ ก ษาสํ า หรั บ
นักศึกษาทุนสวนตัวที่มีผลการเรียนดี (ที่เรียนอยูในประเทศญี่ปุนอยูแลว), การลดคาเลาเรียน
สําหรับนักศึกษาตางชาติ
3) การใหความชวยเหลือในเรื่องของชีวิตความเปนอยู, ที่พักอาศัย ไดแก การ
สรางที่พักเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติเพิ่มมากขึ้น, ติดตออาคารพนักงานบริษัทใหนักศึกษา
เชาในราคาถูก, องคกรทองถิ่นตาง ๆ ก็มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมความสัมพันธและใหความ
ชวยเหลือชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น
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4) การเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ ดวยการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในปจจุบัน ระดับ
ปริญญาโทและเอกที่สอนเปนภาษาอังกฤษมี 43 หลักสูตรดวยกัน
5) สถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ ได พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให มี ค วาม
นาสนใจมากยิ่งขึ้น มีการเปดหลักสูตรที่หลากหลายและเปดกวางมากขึ้น เพื่อสนองตอความ
ตองการที่แตกตางกันของนักศึกษา
6) การปรับระบบการสอบเขาแบบใหมเพื่อเอื้ออํานวยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
มากขึ้น
7) การสนั บ สนุ น โครงการศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาจากญี่ปุนแลว เชนโครงการวิจัยระยะสั้นสําหรับนักเรียนเกาญี่ปุน, การแนะแนวและ
สนับสนุนใหนักศึกษาดําเนินการศึกษาตอเนื่องในระดับสูงขึ้น
สําหรับประเทศไทย เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย (2556) ไดสรุปจากการสัมภาษณ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไทยชี้วา นักศึกษาไทยสวนใหญออนดอยดานภาษา ซึ่งญี่ปุนก็มีจุดออน
ดานนี้เหมือนกัน แตผูบริหารสถานศึกษาของญี่ปุนมองวา ตองการใหนักศึกษาพูดไดก็พอ ที่
เขาเนนคือภาษาวัฒนธรรม คือ นักศึกษาควรรูพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ซึ่งจะเปน
หัวขอในการคุยตอยอดได เรียกไดวาถาเขาใจวัฒนธรรมแลวก็สามารถคุยเรื่องธุรกิจตอไดเลย
แนวทางการนํ า ระบบการศึ ก ษาญี่ ปุ น มาปรั บ ใช ใ นระบบการศึ ก ษาของไทย
( The Approach of application Japanese education system to the Thai
education system)
แมระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุนจะถูกยกใหอยูในระดับตนๆ แลวก็ตามแตเห็นได
ชัดวาชาติที่พัฒนาแลวยังไมหยุดหรือย้ําอยูกับที่ โดยเฉพาะเรื่องพื้นฐานสําคัญอยางการศึกษา
และการพัฒนาบุคคลกรของชาติ ที่ถือเปนกําลังหลัก มองเห็นจุดดอยของตัวเองและพยายาม
ปรับปรุงเพื่อใหคงไวซึ่งมาตรฐาน ในระบบการเรียนการสอนทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
ควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งควรจะสอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบันดวย โดยที่ใน
ระดับมหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งจําเปนและนําสมควรนํามา
ปฏิบัติจริงสามารถนํามาตอยอดและตอบสนองตอความตองการของตลาด มากกวาการเนน
การเรียนการสอนเนื้อหาที่ยากๆ ตองทองจําเยอะ แตไมสามารถนําไปใชหรือปฏิบัติไดเ ลย
โดยเฉพาะดานการทําวิจัย ควรเนนงานวิจัยที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มากกวาวิจัยเชิง
เนื้อหา ควรคํานึงถึงเรื่องที่วา ตอนนี้สังคมไทยขาดอะไรและตองการอะไร
ปานเพชร ชินินทร และคณะ (2552) ไดเสนอแนวคิดและปรัชญาแบบสหกิจศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยตองเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวยตนเอง อยูบนหลักการของการเรียนรูจาก
รากฐานการทํางาน (Work base learning) กระตุนการเรียนรูที่ยึดตนเองเปนหลัก (selfdirected learning) ที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากรูปแบบ problem base
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learning เปนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนแนวทางในการพัฒนาความรูบวกกับประสบการณ
ของผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการณที่ใหคําแนะนําในการแกไขปญหาในการทํางาน ทําให
ผูเรียนสามารถแกไขปญหาและเกิดการเรียนรู อาจไดนวัตกรรมหรือองคความรูใหมจากการ
แกไขปญหานั้น ในระดับมหาวิทยาลัยควรมีการฝกความพรอมของการไปประกอบวิช าชี พ
ผูเรียนเปนทั้งผูเรียนและสรางความรู ผูเรียนจะเปนผูสรางสรรคประสบการณของตนเองและ
ประสบการณคือองคประกอบพื้นฐานของแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู
นอกจากนี้ วลัยพร แสงนภาบวร และคณะ (2550) ไดเสนอมุมมองดานหลักความ
เปนกลางทางการเมือง ทั้งในกฎหมายการศึกษาแหงชาติของญี่ปุน และกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการการศึกษามีขอกําหนดเพื่อเปนหลักประกันวา การศึกษาจะตองปลอดจากการ
แทรกแซงหรื ออิ ทธิ พลทางการเมื อง คณะกรรมการการศึกษาจะตองไมเปนสมาชิก พรรค
การเมืองเดียวกันเกิน กวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ซึ่งประเทศไทยก็ ควรมีการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการการศึกษาที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เนนความเสมอภาคและเปนกลาง
ทางการเมืองเชนประเทศญี่ปุน
บทสรุป

จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร รวมถึงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ ประเทศ
ญี่ ปุ น ถึ ง ระบบการศึ ก ษาของประเทศญี่ ปุ น พบว า ระยะเวลาในการเรี ย นต อ ระดั บ
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศญี่ปุนนั้นเทากัน คือ ระดับปริญญาตรี 4 ป ระดับ
ปริ ญ ญาโท 2 ป และระดั บ ปริ ญ ญาเอก 3 ป แต ป ระเทศญี่ ปุ น ผู ที่ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ จะสามารถสงประเมินผานแควิทยานิพนธไดโดย
ไมตองเขาระบบ การเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัยเนนการเรียนเชิงปฏิบัติการ และมี
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่สามารถรองรับอาชีพ ความตองการของตลาดแรงงานไดมากกวา
ประเทศไทย ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมีปรัชญาทางการศึกษาและนโยบายทางการ
ศึกษาที่คลายกัน คือ การมุงเนนพัฒนาคนดวยความรู เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการพัฒนา
ความเจริ ญของประเทศ มหาวิ ทยาลั ยในประเทศญี่ปุนทั้งเอกชนและรัฐ บาลจะไดรับ การ
สนับสนุนดานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงภาคเอกชน สําหรับประเทศไทยหลาย
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และภาคเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการ บางมหาวิทยาลัย
เน น จํ านวนผู เ รีย นมากกว า คุ ณภาพ ในประเทศญี่ปุน มีห นว ยงานระดับ ชาติในการจัดการ
เกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษาโดยตรง ซึ่งในประเทศไทยยังไมมี จึงทําใหญี่ปุนมีปริมาณงานวิจัยที่
สูงกวาไทย แตในขณะเดียวกันทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุนก็ขาดการประเมินงานวิจัยที่
เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช ยังทําไมไดมากเทาที่ ควร
การปฏิ บั ติ ง านของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ในประเทศญี่ ปุ น ค า ตอบแทนของอาจารย
มหาวิทยาลัยคอนขางสูงกวาในประเทศไทย และประเทศญี่ปุนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เอื้อ
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ให นั ก ศึ ก ษาได มี ค วามใกล ชิ ด กั บ อาจารย ม ากกว า รวมถึ ง การสอนภาษาที่ 3 ในระบบ
มหาวิทยาลัย ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมีจุดดอยทางดานภาษาเหมือนกัน แตในดาน
การสอน ประเทศญี่ปุนจะเนนใหนักศึกษาสามารถสื่อสารได และเขาใจถึงวัฒนธรรม สวนใน
ประเทศไทยจะเนนการสอนในเรื่องหลักการใชภาษา
แนวทางการนําระบบการศึกษาญี่ปุนมาปรับใชในระบบการศึกษาของไทย คือการ
พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เนนการสอนแบบปฏิบัติ ใหผูเรียนสามารถตอ
ยอดความรูที่ไดมากกวาการทองจํา ทั้งนี้ก็ควรคํานึงถึงบริบทของตาง ๆ ที่มีความแตกตางกัน
ดวย
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ความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ านกับผลสัมฤทธิก์ าร
ทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The 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
ศุภานัน เสนคราม 1, สุภัทรษร ทวีจันทร 2,
ดาระณี สุรินทรเสรี 3 และ ญาณิศา ศรีบุญเรือง4
Supanan Senkram1, Supatsorn Taweechan2,
Daranee Surintarasaree3 and Yanisa Sriboonruang4
0

1

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์
การทํางาน และความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การ
ทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ ม ตัว อยา งที ่ใ ชใ นการศึก ษาครั ้ง นี ้ค ือ บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และ
สินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
242 คน ใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิและใชวิธีการสุมตัวอยาง
อย า งง า ยโดยการจั บ สลาก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
วิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา
1) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก ดาน
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate Student of Accounting
Program, Department of Accounting, Faculty of Business Administration and Accounting. Sisaket Rajabhat
University)
2 ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร., คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ (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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ความรู ทางวิ ช าการและการบั ญ ชี ด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการเงิ น และบัญ ชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากที่สุด
2) ผลสั มฤทธิ์ การทํ า งานของบุ คลากรกลุมบริห ารงานการเงิน และสิน ทรั พ ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมองภาพองค
รวม อยูในระดับมาก
3) ผลการศึ กษาความสั มพั น ธ ระหวางการพัฒ นาศักยภาพการปฏิบัติงานกับ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.202 - 0.664
คํ า สํ า คั ญ : การพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง าน, ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทํ า งาน, บุ ค ลากรกลุ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย, สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบปที่ผานมา อยูในระดับที่ไมนาพอใจ
และจากการติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินการคลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบวา บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยแตละแหงมีประสิทธิภาพ
การทํางานและการพัฒนาที่แตกตางกัน รวมทั้งการไดรับขอทักทวงและขอเสนอแนะจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดานขอมูลทางการเงินที่บันทึกบัญชีดวยมือกับ ขอมูลในระบบ
GFMIS มีคาความตางที่หาสาเหตุไมได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558,
น.1) ดังนั้น ในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของแตละหนวยงาน จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันสอดคลองกั บ
นโยบายของทางราชการ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการหรือแนวทางขับเคลื่อนใหองคกร
มีความเจริญกาวหนา ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับองคกรในยุคปจจุบัน ซึ่งจะชวยเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี รวมทั้ง
เป น การปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ ที่เ หมาะสมในการปฏิบัติงานใหป ระสบผลสําเร็จ การพัฒ นา
ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบไปด ว ย ด า นความรู ท างวิ ช าการและการบั ญ ชี ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดานความสามารถทางการสื่อสาร และดานการ
ทํางานเปนทีม (จารุณี อภิวัฒนไพศาล, 2555, น.6 และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
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พลเรือน, 2552, น.2) หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพจะทําใหเ กิ ด
ประโยชน ต อ ตนเองและองค ก ร ซึ่ ง จะสามารถช ว ยขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
ผลสัมฤทธิ์การทํางาน เปนผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ดานการเงินและบัญชีที่มี
ความถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงานที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
บูรณาการในการปฏิบัติงานในดานอื่นไดดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์การทํางาน ประกอบดวย ดาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมอง
ภาพองครวม (ณัฐพร เปรมศักดิ์, 2557, น.10) หากผูปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
รับรูเปาหมายเดียวกัน และประเมินผลการปฏิบัติงานวามีการปฏิบัติไดครบถวนทุกขั้นตอน
และถูกตอง จะสงผลใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรผูปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลลัพธที่ไดจะเปนแนวทางในการแกปญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์
การทํ างานของบุ คลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิน และสิน ทรั พย สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจําแนกเปนจังหวัด จํานวน 20
จังหวัด ไดประชากรจํานวนทั้งหมด 652 คน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2556, น.1-7)
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน (Potential Development)
โดยประยุกตแนวคิดของจารุณี อภิวัฒนไพศาล (2555, น.6) และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อน (2552, น.2) ประกอบดวย 1) ดานความรูทางวิชาการและการบั ญ ชี
(Academic and Accountancy) 2) ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการเงิ น และบั ญ ชี
(Financial and Accountancy Information and Technology) 3) ด า นความสามารถ
ทางการสื่อสาร (Communication Competence) และ 4) ดานการทํางานเปนทีม (Team
Working)
2. ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทํ า งาน (Operational Achievement) โดย
ประยุกตแนวคิดสมรรถนะในการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ณัฐ
พร เปรมศั กดิ์ , 2557, น.10) ประกอบด ว ย 1) ดานความคิดริเริ่ มสร างสรรค (Creative
Thinking) 2) ดานการสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 3) ดานการคิดวิเคราะห
(Analytical Thinking) และ 4) ดานการมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
1) ดานความรูทางวิชาการและการบัญชี
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี
3) ดานความสามารถทางการสื่อสาร
4) ดานการทํางานเปนทีม

ผลสัมฤทธิก์ ารทํางาน
1) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
2) ดานการสืบเสาะหาขอมูล
3) ดานการคิดวิเคราะห
4) ดานการมองภาพองครวม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 652 คน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิน และ
สิ น ทรั พย สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.8-9) ใช
วิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดย
การจับสลากบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จํานวน 652 คน ใหเ หลือเพียง
242 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากร
กลุ มบริ ห ารงานการเงิ นและสิน ทรัพย สํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ
ไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ
0.8 จํานวน 6 ขอ และคา IOC เทากับ 1.0 จํานวน 34 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม เทากับ 0.86
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 242 ชุด ทางไปรษณียตาม
ชื่อที่อยูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกับกลุม
ตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
1. บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด 3
ดาน และอยูในระดับมาก 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
ทํางานเปนทีม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดานความรูทางวิชาการทาง
บัญชี และดานความสามารถทางการสื่อสาร
2. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีผลสัมฤทธิ์การทํางานโดยรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการมอง
ภาพองครวม และดานการคิดวิเคราะห
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.202 - 0.664 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการสืบเสาะหาขอมูล
(r=0.664) ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานความคิดริเริ่มสรางสรรค (r=0.477) และ
ดานความสามารถทางการสื่ อสารกั บดานการคิดวิเ คราะห (r=0.476) และคาสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธที่มีคาต่ําสุด คือ ดานความรูทางวิชาการและการบัญชีกับดานการสืบเสาะหาขอมูล
(r=0.202)
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อภิปรายผล
1. บุ คลากรกลุ มบริ ห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ดาน
ความรู ทางวิ ช าการและการบั ญ ชี ด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการเงิ น และบัญ ชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะเปนศูนยรวมในการประสานงานการ
ดํ า เนิ น การด า นการเงิ น และสิ น ทรั พ ย ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด ซึ่ ง มี จํ า นวนมาก บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานตองใชความละเอียดและรอบคอบ โดยจะตองใชความรูทางวิชาการและการบัญชี
ความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ความสามารถทางการสื่อสาร การ
ทํางานเปนทีม และทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ จึงจะทําใหสามารถให
คําแนะนํา เปนที่ปรึกษา อธิบายและชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติ แกกลุมโรงเรียนในสังกัดให
ปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ผ ลการปฏิ บั ติ ง านกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย มี
ประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะได สอดคลองกับ
การศึกษาของพิมพลักษณ อยูวัฒนา (2557, น.34-40) พบวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คือ การคิดอยางเปนระบบ ทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ
การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาชวยตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความรูในดานการ
วางแผน การวิเคราะหงาน ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อเอื้อตอการทํางาน และ
ทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น และการ
ทํางานเปนทีม ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความคิดเห็นวาการบริหารสูความเปนเลิศ เทคนิคการ
ติดตอประสานงานและการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม การวางแผนวิเคราะห
แกไข และการคิดอยางมีระบบ มีความจําเปนที่ควรพัฒนา เชนเดียวกับนุชจรินทร ศรีทอง
(2552, น.15) ไดกลาวไววา การพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรมีความสําคัญ และจําเปน ที่
หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาใหบุคลากรในหนวยงาน มีความรู ความสามารถ มีทักษะใน
การทํางานอยูตลอดเวลา สามารถเรียนรูและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคปจจุบนั และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตา ง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหการทํางานเปนไปอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะนํ า ความสํ า เร็ จ มาสู อ งค ก รหรื อ หน ว ยงาน เช น เดี ย วกั บ จุ ฑ ามาส
แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2551, น.10) ไดกลาวไววา การพัฒนาบุคลากรเปนหนึ่งใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะการดําเนินงานขององคกรจะประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้นขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหกับองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา บุคลากรจึงมีความจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายใน เชน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การขยายงาน การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอก เชน ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
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และการเมือง หากไมมีการพัฒนาบุคลากรในองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว
ยอมสงผลกระทบการดําเนินงานขององคกรได
2. บุ คลากรกลุ มบริ ห ารงานการเงิ น และสิน ทรัพ ย สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสัมฤทธิ์การทํางาน ไดแก ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมองภาพองครวม อยู
ในระดับมาก เพราะวา รัฐบาลไดนําแนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางานมาใช
ในหนวยงานราชการ ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกร
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว และทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวม เพื่อให
การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และชวยยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกรให
สามารถตอบสนองความต อ งการของผู รั บ บริ การได ดียิ่ งขึ้ น โดยการสรางตัว ชี้วัดผลการ
ดํ า เนิ น งานที่ เ ป น รู ป ธรรมมาวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายที่ กํ า หนด
สอดคลองกับการศึกษาของ Woodcock (1983, น.181-200) พบวา การที่บุคลากรภายใน
องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเปาหมายไวนั้น องคกร
ตองสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนใหศึกษาเพิ่มเติม การเขารับ
การฝกอบรมเพื่อปรับปรุงระบบการทํางาน และการศึกษาหาความรูดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน โดยองคกรตองถือเปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทํางานเปน
ที ม อย า งเป น ระบบ รวมทั้ ง การนํ า เสนอแนวคิ ด ผลการวิ เ คราะห และการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ Varney (1977, p.154-155) พบวา การที่
องคกรจะสามารถบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
นั้น เกิดจากการทํางานของบุคลากรภายในองคกรทุกภาคสวน ซึ่งตองมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ และผลลัพธที่ตองการ โดยบุคลากรจะตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงความรู ความสามารถ ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้ง
บุ คลากรภายในองค กรจะต อ งมี ความสั มพั น ธอั น ดี ตอ กัน ชว ยเหลือซึ่งกัน และกั น เขาใจ
เปาหมายขององคกรเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหบุคลากรภายในองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับองคกรทั้งภายในและภายนอกไดเปนอยางดี สงผลใหผูบริหารขององคกร
ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ไดแก ดานความรูทางวิชาการทางบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดาน
ความสามารถทางการสื่ อ สาร และด า นการทํ า งานเป น ที ม มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์การทํางาน ไดแก ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการ
คิดวิเคราะห และดานการมองภาพองครวม อยางมีนัยสํ าคั ญทางสถิติที่ร ะดั บ 0.01 และ
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สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดานความสามารถทางการ
สื่อสารกับดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการคิดวิเคราะห เนื่องจากบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะตองทํางานรวมกับบุคคลอื่นทั้งในและนอกหนวยงาน
ดวยการติดตอสื่อสารแบบลายลักษณอักษร และดวยวาจากับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
ขอมูลในการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย การรับและนําสง การควบคุม
สินทรัพย และการจัดทําบัญชี นอกจากนี้ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยยัง
ต อ งมี ก ารติ ด ต อ ประสานงานไปยั ง สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเกณฑการประเมินทางการบัญชี เพื่อใหตัวเลขที่
ปรากฏในรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานเปนปจจุบัน ซึ่งจะสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานที่แทจริง ทําใหขอมูลเชื่อถือได และไดรับการยอมรับ สอดคลองกับการศึกษาของ
ประภาพร วีระสอน (2559, น.80-88) พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางบัญชี โดยมีการวางแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มตั้งแตการทบทวนนโยบายเดิมที่มีอยูวามีความเหมาะสมหรือสอดคลองหรือไม ตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคการปฏิบัติงานขององคกร
นอกจากนี้ ส ภาวิ ช าชี พบั ญ ชี ในพระบรมราชูป ถัมภ (2559, น.3-5) ไดกลาวไววา
ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารจะชวยใหผูประกอบวิชาบัญชีสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในองค ก รได ดี ช ว ยในการตั ด สิ น ใจอย า งมี เ หตุ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อ
แกปญหาความขัดแยง 2) การทํางานเปนทีม เชน พฤติกรรมการทํางานของผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน มีการสื่อสารและสัมพันธ
ภาพที่ ดี ใ นกลุ ม การขจั ด ข อ ขั ด แย ง ภายในกลุ ม สมาชิ ก ในที ม ต อ งมี ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ
กัน หัวหนาทีมควรเปนแบบอยางที่ดี มีระบบการใหคุณและการใหโทษ 3) การเจรจาเพื่อได
ขอสรุปหรือขอตกลงที่ยอมรับไดในสถานการณทางวิชาชีพ คือ การใชดุลยพินิจอยางเที่ยง
ธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือสถานการณใด ๆ ที่อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไม
สามารถปฏิบัติงานไดโดยอิสระ โปรงใส และซื่อสัตยสุจริต 4) การนําเสนอ การรายงานและ
การปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพผานการเขียนและการพูดทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ 5) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและ
ภาษาที่แตกตาง ดังนั้น หากบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไมมีการพัฒ นา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ยอมสงผลผลสัมฤทธิ์การทํางาน ทําใหเกิดความไมเขาใจกันและผล
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การปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ขอมูลไมถูกตอง ประชาชนผูรับบริการไมพอใจ
บริการที่ลาชา ไมสะดวก
แตพบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูทางวิชาการและการบัญชีมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ในระดับต่ํา แมวาบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะมีความรูทางวิชาการและการบัญชี แตหากไมไดมีการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากผูที่ปฏิบัติงานจริง เชน การสังเกตพฤติกรรมการทํางานในองคกร การ
สัมภาษณ การสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข การรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคคลในองคกร เพื่อนําไปพัฒนาระบบการทํางานอยางจริงจัง ก็จะไมสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์
การทํางาน ดังนั้น การที่จะใหบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีผลสัมฤทธิ์ใน
การทํางานที่สูง ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทั้งผูบริหารหนวยงานจะตองมี
นโยบายในการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ที่ประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานความสามารถทางการสื่อสาร มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ในระดับสูง ดังนั้น ผูบริหาร
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไดมีทักษะการ
สื่ อสาร การพู ด การฟ ง การรายงาน การจั ดทํารายงานอยางเปนระบบแบบแผน รวมทั้ง
ความสามารถในการเขาใจถึงสถานการณที่หลากหลาย กฎกติกาตาง ๆ วัฒนธรรมและภาษา
ที่แตกตางในสังคม การพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการทํางานและแนว
ทางการแกไขปญหา การสรางความสัมพันธในทางบวกใหเกิดขึ้น การใชวิจารณญาณอยาง
รอบคอบ มี เ หตุ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ งการที่ บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และ
สินทรัพยสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยการสืบหาขอเท็จจริง
และวิเคราะหขอมูลอยางถี่ถวน ดวยความรูความสามารถอยางเปนระบบ เปนไปตามระเบียบ
อยางเครงครัด และมีการติดตามประเมินผล เพื่อใหผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ขององคกร
1.2 ดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนั้น ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากร
กลุ มบริ ห ารงานการเงิ นและสิ น ทรัพย มี การพัฒ นาศักยภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการเข า ร ว มการฝกอบรม การศึ กษาหาความรูเพิ่มเติม และการแลกเปลี่ย นเรียนรู
ทางดานวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มความรู ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการเงิน ดานบัญชี ดานพัสดุ และดานการบริหารสิน ทรั พย และทําให
บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความ
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รับผิดชอบตอสังคม ความซื่อสัตยตอวิชาชีพ ปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได
1.3 จากภาระงาน ความรับผิดชอบ และจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ผูบริหาร
ควรมีการกําหนดกรอบอัตราเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับภาระงานที่เปนวิชาชีพเฉพาะ เชน ตําแหนง
วิศวกร นายชาง และควรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป รวมทั้งการพิจารณา
ความดีความชอบตามหลักความยุติธรรม
1.4 การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เปนงานที่
ตองใชความละเอียดรอบคอบสูง ปริมาณงานมาก และระยะเวลาคอนขางจํากัดซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบและขอกําหนดของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น ผูบริหารควรเคารพในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานภายใตระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็ นจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานใหมากขึ้น และเพิ่มชองทางในการแจงปญหา และขอเสนอแนะอื่น ๆ
1.5 บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยที่จบการศึกษาทางดานบัญชี
มีจํานวนรอยละ 25.21 นอกนั้นไมไดจ บการศึกษาทางดานบั ญชี ดังนั้น ผูบริหารควรให
นโยบายวาผูปฏิบัติงานดานบัญชี มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจบการศึกษาทางดานบัญชี
เพราะวาในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ผูปฏิบัติงานและหัวหนา
กลุมงานจะตองเปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเงินและบัญชี เพื่อวิเคราะหรายการและ
บั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หากมี ก าร
วิเคราะหรายการทางบัญชีผิดพลาด ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน เลือกประเภทบัญชีไมถูกตอง
จะสงผลให สินทรัพย หนี้สิน รายไดและค าใชจ ายผิ ดประเภท ทําใหรายงานทางบั ญชี ไ ม
สะทอนผลการปฏิบัติงานที่แทจริงของหนวยงาน การจัดซื้อจัดจางจางไมเปนไปตามขั้นตอน
ของกรมบัญชีกลาง จะสงผลใหไมสามารถเบิกเงินงบประมาณได หรือเบิกเงินไมถูกตองตาม
ระเบียบ อาจถูกฟองรองได เปนตน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาถึงปจจัยแทรก หรือปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอความสัมพันธของการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ ประกอบดวย ดานความเจริญกาวหนาในอาชีพ ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดานความ
ผูกพันกับองคกร ดานความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคกร เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จ ได ดวยความอนุ เคราะห ของบุ คคลและหนวยงานที่ เกี่ย วข อ ง
หลายแหง ซึ่งไมอาจกลาวได ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร ดร.
ดาระณี สุรินทรเสรี และ ดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ที่ใหความชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจ
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ใส ตรวจแก ไ ข วิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ ให มี ค วามสมบู ร ณ ที่ สุ ด และขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรกลุ ม
บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามและกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยครั้งนี้
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การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
The Development of Science Learning Activities on Plant Life by
Using CIPPA Teaching Model for Second Grade Students
นงคลักษณ คอนกระโทก 1, นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล 2,
อรธิดา ประสาร 3 และประกาศิต อนุภาพแสนยากร 4
Nongluck Kornkatok1, Nuppharet Thammasaranyakun2,
Ontida Prasarn3 and Prakasit Arnuparpsanyakorn4
0

2

1

3

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปา
โมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนการวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุมทดลองกลุมเดียว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กอนเรียนและหลังเรียนและแบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาขอมูลคือ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคํานวณหาประสิทธิภาพ ( Ε1 / Ε 2 ) และการทดสอบ
คาที (t – test)
ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดย
ใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้นทั้ง 9

1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate
Student of Education Program in Curriculum and Instruction, Faculty of Education. Sisaket Rajabhat
University)
2 ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Dr., Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University)
3 ผูชวยศาสตราจารย, คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant Professor, Dr., Faculty of Education,
Sisaket Rajabhat University)
4 ผู ช ว ยศาสตราจารย , อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ (Assistant Professor Dr., President of Sisaket
Rajabhat University)
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กิจกรรมการเรียนรู โดยรวมมีประสิทธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียน เทากับ 87.28/86.98
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 ทุกชุด 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ 3) ความพึงพอใจ
ตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานจากกิจกรรมที่
หลากหลาย มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได ทันสมัย รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียน
ไดรับประสบการณ ตรงตามจุ ดประสงคของหลักสู ตรและการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู ทํา ให
นักเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดงายขึ้น ตามลําดับ
คําสําคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร, ชีวิตพืช, กระบวนการสอนแบบซิป
ปาโมเดล, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
( Ε1 / Ε 2 ), 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
เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช และผลผลิ ตต า งๆ ที่ มนุ ษย ได ใช เพื่อ อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํ า งาน
เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ
เข า ด ว ยกั น วิ ท ยาศาสตร ช ว ยให ม นุ ษ ย ไ ด พั ฒ นาวิ ธี คิ ด ทั้ ง ความคิ ด เป น เหตุ เ ป น ผล คิ ด
สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่
ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมการเรียนรูโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู
ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจใน
ธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งสรรค ขึ้ น สามารถนํ า ความรู ไ ปใช อ ย า งมี เ หตุ ผ ล
สรางสรรคและมีคุณธรรม การเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ กระบวนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ
และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ การเรียนการสอน
วิ ท ยาศาสตร จึ ง มุ ง เน น ให ผู เ รี ย นได เ ป น ผู เ รี ย นรู แ ละค น พบด ว ยตนเองมากที่ สุ ด
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.38-46) ซิปปาโมเดลเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ชวยใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมไดเปนอยาง
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ดี โดยรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดลมีขั้นตอนอยู 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการทบทวนความรู
เดิ ม 2) ขั้ น การแสวงหาความรู ใ หม 3) ขั้ น การศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจข อ มู ล 4) ขั้ น การ
แลกเปลี่ ย นความรู ความเข า ใจกั บ กลุ ม 5) ขั้ น การสรุป และจัดระเบีย บความรู 6) ขั้น การ
แสดงผล 7) ขั้ น การประยุ กต ใช ความรู ซึ่ งขั้ น ตอนในการจัดการเรียนรูเหลานี้เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน ฝกทักษะและกระบวนการคิด สภาพแวดลอมและสื่อการเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและมีความรอบรูไดเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ปญหาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรสวนใหญยังยึดการ
สอนเนื้อหามากกวากระบวนการคิดและขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
ทําใหผูเรียนขาดความสนใจไมมีความกระตือรือรน การจัดกิจกรรมของครูไมหลากหลาย ทํา
ให เ กิ ด ความเบื่ อหน า ย ขาดทั กษะการคิ ด การทํางานรว มกัน ผูเรีย นมีป ฏิสัมพัน ธในกลุม
ค อนข างน อยขาดการร ว มมื อกั น ในการทํ า งานกลุม จากการศึกษางานวิจัย ที่เกี่ย วกับ การ
จั ด การเรี ย นรู แบบซิ ป ปาโมเดล ช ว ยให มีพัฒ นาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ไดลงมือปฏิบัติจริงและมีสวนรวมที่ดีระหวางเพื่อนและครูผูสอน สงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและสามารถนําไปใชในวิชาวิทยาศาสตรได ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียน ดังที่กลาวมาแลวเบื้องตน ผูวิจัยเห็นวา
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดลมีความเหมาะสมอยางยิ่งที่
จะนํามาใชแกปญหาการจัดการเรียนรูดังที่กลาวขางตนและพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการจัดกิจ กรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใช
กระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 85/85
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช กอนและ
หลังทําการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการสอนแบบซิ ปปา
โมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 (บานหนองตะ
มะพันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน
(สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, 2560, น.3)
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการ
สอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย 1) ขั้นการทบทวน
ความรูเดิม 2) ขั้นการแสวงหาความรูใหม 3) ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล 4) ขั้นการ
แลกเปลี่ ย นความรู ความเข า ใจกั บ กลุ ม 5) ขั้น การสรุป และจัดระเบีย บความรู 6) ขั้น การ
แสดงผล และ 7) ขั้นการประยุกตใชความรู
2. ตัวแปรตาม คือ 1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช
โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
1. ขั้นการทบทวนความรูเดิม
2. ขั้นการแสวงหาความรูใหม
3. ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล
4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
5. ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู
6. ขั้นการแสดงผล
7. ขั้นการประยุกตใชความรู

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอน
แบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 (บานหนอง
ตะมะ พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
จํ า นวน 9 แผน ได ค า IOC เท า กั บ 0.93 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล ไดคา IOC เทากับ 0.95
จํานวนขอสอบ 60 ขอ เพื่อคัดเลือก 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) แบบประเมินความพึ งพอใจในการจัดกิจ กรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล
3. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
วิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาผานกระกบวนการหาคุณภาพแลวไปทดลองกับกลุมเปาหมาย
ตามคูมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนทําการใชแผนการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 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 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้นทั้ง 9 กิจกรรมการเรียนรู
โดยรวมมีประสิทธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียน เทากับ 87.28/86.98 โดยเรื่องที่ 1 เมล็ด
และสวนประกอบของเมล็ด เทากับ 87.04/85.28 เรื่องที่ 2 ปจจัยในการงอกของเมล็ด เทากับ
86.57/87.22 เรื่องที่ 3 ปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช เทากับ 88.52/86.67 เรื่องที่ 4 การ
ตอบสนองตอแสงของพืช เทากับ 87.50/87.50 เรื่องที่ 5 การตอบสนองตออุณหภูมิและ
สภาพแวดลอมของพืช เทากับ 88.61/85.83 เรื่องที่ 6 การตอบสนองตอการสัมผัสของพืช
เทากับ 85.09/87.78 เรื่องที่ 7 การจําแนกประเภทของพืช เทากับ 85.28/86.67 เรื่องที่ 8
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ประโยชนของพืช เทากับ 90.65/88.06 และเรื่องที่ 9 การดูแลรักษาพืช เทากับ 86.30/87.78
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 ทุกชุด
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมการเรีย นรูวิ ทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิ ปปาโมเดล
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิต
พืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนไดเรียนรูอยาง
สนุ กสนานจากกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย มี ความพึงพอใจมากที่สุ ด รองลงมาคือ เนื้อหาใน
กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได ทันสมัย รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงตามจุดประสงคของหลักสูตรและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดงายขึ้น ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. การพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ชี วิ ต พื ช โดยใช
กระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นอยางมีระบบ
เมื่อนําไปใชและนํามาหาคาประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 87.28/86.98 โดย
เรื่องที่ 1 เมล็ดและสวนประกอบของเมล็ด เทากับ 87.04/85.28 เรื่องที่ 2 ปจจัยในการงอก
ของเมล็ด เทากับ 86.57/87.22 เรื่องที่ 3 ปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช เทากับ 88.52/86.67
เรื่องที่ 4 การตอบสนองตอแสงของพืช เทากับ 87.50/87.50 เรื่องที่ 5 การตอบสนองตอ
อุณหภูมิและสภาพแวดลอมของพืช เทากับ 88.61/85.83 เรื่องที่ 6 การตอบสนองตอการ
สั ม ผั ส ของพื ช เท า กั บ 85.09/87.78 เรื่ อ งที่ 7 การจํ า แนกประเภทของพื ช เท า กั บ
85.28/86.67 เรื่องที่ 8 ประโยชนของพืช เทากับ 90.65/88.06 และเรื่องที่ 9 การดูแลรักษา
พืช เทากับ 86.30/87.78 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 ทุกชุด ซึ่งเปน
เพราะนักเรียนไดฝกทักษะการทํางาน การรับผิดชอบและชวยเหลืองานที่ไดรับมอบหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกันจนทําใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ
และมีคุณภาพ นักเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาแลวใชกระบวนความคิดในการประมวลขอมูล
ที่รับเขามาใหมกับขอมูลเดิมทําใหเกิดองคความรูใหมหรือสิ่งใหมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ชวยเหลือกันและรูจักคน คว าเพิ่มเติ ม มีความสนุกสนานกั บการเรียนเนื่ องจากได
เคลื่ อนไหวร า งกาย กล า แสดงออก กล า คิด กลาพูด กลาอภิป รายและรว มกิจ กรรมอยาง
กระตือรือรน มีทักษะกระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหา สามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตไดจริง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อรพรรณ ไชยสิงห
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(2547, น..121 – 128) ที่พบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวิช า
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชรูปแบบซิปปา การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบซิปปา ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดจริ งเต็ มตามศั กยภาพของแตล ะบุ คคลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นผลปรากฏว า
นักเรียนสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคิดเปนรอยละ 87.84
สูงกวาเกณฑกําหนดไวรอยละ 85 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 95.83
ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งชี้ใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาสามารถ
พั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นไปในทางที่ดี มี คุณภาพ และสอดคล อ งกั บ
การศึ กษาของ จั น ที สิ ทธิ ศาสตร (2549, น.99 – 102) ที่พบวา การพัฒ นาแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชซิปปา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 86.42/88.09 และสอดคลองกับการศึกษาของ ธนพงศธร ดวงพระเกษ (2550,
น.79 – 82) ที่พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องเพศศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู แบบซิ ป ปามี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท า กั บ 85.86/88.33 และสอดคลองกับ การศึกษาของ
กนกวรรณ ภุศรีฐาน (2554, น.97 – 98) ที่พบวา การเปรียบเทียบการอานจับใจความ การ
คิดวิเคราะหและเจตคติตอกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีประสิทธิภาพ
เทากับ 89.45/87.16 และ86.06/85.25 ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลั งการเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรีย นรูวิ ทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิ ปปาโมเดล
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เปนเพราะซึ่งสอดคลองกับการศึ กษาของ จันที สิทธิ
ศาสตร (2549, น.99 – 102) ที่พบวา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชซิปปา
เรื่ อ ง สมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ผู ศึ ก ษาค น คว า ได พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวและการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
หาความรูดวยตนเอง จากการเรียนเปนกลุม รายบุคคลและการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา กาฬภักดี (2550,
น. 84 – 88) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคานิยมทางวิทยาศาสตรดาน
การมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยกระบวนการเรียนรูแบบซิปปา นักเรียนที่
เรียนดวยกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลั ง
เรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนมีคานิยมทางวิทยาศาสตร ดานการมีเหตุผลหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน และสอดคลองกับการศึกษาของ ยุพา ผึ่งฉิมพลี (2550, น. 86 – 90) ที่พบวา
กระบวนการจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา เรื่องการลาเลียงสารในรางกายของสิ่งมีชีวิต ชั้น
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มัธยมศึกษาป ที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิ ปปา ทําใหนักเรี ยนมีพัฒ นาการดานด าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ อัญชนา สายสรอย (2550, น.
65 – 69) ที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องเงินกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช รู ป แบบการสอนแบบซิ ป ปา มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรเรื่อง เงิน โดยใชชุดการสอนแบบซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลอง
กับการศึกษาของ รชาดา บัวไพร (2552, น. 87 – 93) ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบโมเดลซิ ป ปาที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น และสอดคลองกับการศึกษา
ของ ศศิมา ทับทิม (2552, น. 94 – 96) ที่พบวา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบบรางกายมนุษยดวยรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบรางกายของ
มนุษยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน มีโอกาสไดทํากิจกรรม
ดวยตนเอง จดจําบทเรียนไดดี มีความสามัคคีและมีสวนรวมในการเรียนรูมาก และสอดคลอง
กับการศึกษาของ กนกวรรณ ภุศรีฐาน (2554, น.97 – 98) ที่พบวา การเปรียบเทียบการอาน
จับใจความ การคิดวิเคราะหและเจตคติตอกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ การคิดวิเคราะหและเจตคติตอกิจกรรมการ
เรียนรูหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลอง
กับการศึกษาของ Dwyer (1990, p.17) ที่พบวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
โมเดล ในการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจในการพูดในหลักสูตรพื้นฐานทางภาษา แผนการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนแบบตางๆ แตละขั้นตอน ให
ความสําคัญกับผูเรียนและใชกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปาพัฒนาแผนการสอนของครูในหนวยการเรียน พบวา ความสนใจและผลงานของนักเรียน
ทั้ งหมดดี ขึ้น สามารถดึ งความสนใจในการพูด ดว ยแผนการจัดการเรีย นรู ที่จั ดเตรี ย มให
นักเรียนไดมีโอกาสในการฝกหัดที่เหมาะสม ไดแสดงความคิดใหมๆ ไดกระทําและเรียนรูดวย
ตนเองและมีสวนรวมกับผูเรียนคนอื่นๆ
3. ความพึงพอใจตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิต
พืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เปนเพราะสอดคลองกับการศึกษาของ ธนพงศธร ดวง
พระเกษ (2550, น.79 – 82) ที่ พบว า แผนการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู แบบซิ ป ปา เรื่ อ ง
เพศศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีเจต
คติตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาอยูในระดับดีมากที่สุด และสอดคลองกับการศึกษา
ของ ยุพา ผึ่งฉิมพลี (2550, น. 86 – 90) ที่พบวา กระบวนการจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา
เรื่องการลาเลียงสารในรางกายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบ
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ซิ ป ปา ผู เ รี ย นมี ความพึ ง พอใจต อ การจั ด กระบวนการเรีย นรูมากที่สุด และสอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ อัญชนา สายสรอย (2550, น. 65 – 69) ที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องเงินกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบ
ซิปปา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนชุดการสอนแบบซิปปาในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนกาอรสอนโดยการนํากระบวนการสอนแบบซิปปา
โมเดลมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการอสน เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืช โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล มีขั้นตอนและกิจกรรมที่
หลากหลายอาจต อ งใช เ วลานานกว า ที่ กํ า หนด ครู ผู ส อนควรยื ด หยุ น เวลาได ต ามความ
เหมาะสม
1.3 ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทํากิจกรรมจากเนื้อหาที่หลากหลาย
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสวิจารณผลงานของเพื่อนๆ
1.4 ครูควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิดและใหกําลั ง ใจ
เสริมแรงนักเรียนเปนระยะโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการจัดทําชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร กิจกรรมควรเนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
2.2 ควรมีการจัดกิจกรรมฝกทักษะใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
2.3 ควรมีแบบทดสอบยอยระหวางเรียนที่ หลากหลายและครอบคลุมหลาย
ดาน
2.4 ควรมีการสรางนวัตกรรมลักษณะอื่นในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู
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ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว
Leadership of school administrators and factors related affecting
the performance of lab schools under the sakaeo primary
educational service area ofﬁce
กมลทิพย ทาคีรี 1, เจริญวิชญ สมพงษธรรม 2 และภารดี อนันตนาวี 3
Kamoltip Takiri1,Charoenwit Sompongtam2 and Paradee Anannawee3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน และ
ศึกษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ส งผลและสามารถพยากรณผ ลการ
ดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จังหวั ด
สระแกว กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว จํานวน 250 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง .24-.80 และ .38-.85 และคาความเชื่อมั่น .97 และ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรีย นในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด สระแก ว มี ภ าวะผู นํ า แบบการเปลี่ ย นแปลง และภาวะผู นํ า การ
แลกเปลี่ยนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
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3. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห าร และปจ จัย สัง กั ด ของโรงเรีย น ปจ จัย ประเภทของ
โรงเรียน ปจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห าร และป จ จั ย สั ง กั ด ของโรงเรี ย น ป จ จั ย ประเภทของ
โรงเรียน ปจจัยขนาดของโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ป จ จั ย ที่ ขนาดโรงเรี ยน (X3) ภาวะผูนําของผูบ ริห ารดานการกระตุน การใช
ป ญ ญา (X43) ด า นการบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ ง รั บ (X53) และด า นการใช อิ ท ธิ พ ลด า น
อุดมการณ (X41) สามารถพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน ( Y ) สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแกว คิดเปนรอยละ 60.20 โดยเขียนเปนสมการในรูปคะแนน
ดิบ ดังนี้
∧
Y = 1.503+.118(X43) +.055(X53) +.108(X3) +.217(X41) และสมการพยากรณ ใน
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
โรงเรียนเปนบุคลากรที่สําคัญที่สุด ที่จะเอื้อใหครูมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีอิทธิพลตอการ
สรางโอกาส และกระตุนใหครูและนักเรียนไดเรียนรูรวมกันผูบริหารที่มีลักษณะเปนผูนํา มี
ความรู แ ละความตั้ ง ใจ เสริ ม สร า งสิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย น ประสานความร ว มมื อ ทํ า ให
บรรยากาศในโรงเรียนสงผลดีตอการปฏิบัติงานของครูที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนใน
ที่สุด ภาวะผูนําเปนปจจัยอิทธิพลที่เชื่อมโยงตอผลสําเร็จ (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544) ผูบริหารจึง
เป น บุ คคลที่ มีความสํ า คั ญ ที่ จ ะชี้ วั ดความสําเร็จ และความลมเหลวขององคกร เพราะการ
บริหารการศึกษาจะมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม โดยสถานศึกษาจะมีอํานาจในการบริหาร
และจัดการศึกษาดวยตนเองมากขึ้น ทําใหผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบใหมจึงจําเปนตองอาศัยภาวะ
ผู นํ า เข า มาบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ งขึ้ น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ผูบริหารจึงตองสรางภาวะผูนําที่เข็ม
แข็งในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารที่มีความเปนผูนําหรือ
ใชภาวะผูนําไดอยางเหมาะสม และเปนไปตามบทบาทหนาที่ ของผูบริ หารที่ดีจ ะสงผลต อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยางชัดเจน เพราะมีความสามารถในการ
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ใชอิทธิพลโนมนาวจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหตระหนักถึงความเปนสวน
หนึ่ งในความสํ า เร็ จ ของงานเกิ ดความร ว มมื อรว มใจกัน ปฏิบัติห นาที่ที่ ไดรับ มอบหมายให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกรทําใหเกิดความเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาในดาน
ต าง ๆ อย า งต อเนื่ อง ผู นํ า ที่ มีภ าวะผู นํ า การเปลี่ย นแปลง จะทําใหเปน ผูนําที่มีวิสั ย ทั ศ น
(Vision) มีการกระจายอํานาจ หรือการเสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม
(Moral agent) และมีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวย ผูนําหรือผูบริหารที่มีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสามารถทําใหประสิทธิผลขององคกรสูงขึ้นแมวาสภาพการณขององคกรจะมี
ขอจํากัดตาง ๆ เพียงใด (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551)
โรงเรียนในฝน เปนโรงเรียนที่มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา
ของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เปนที่ยอมรับของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหกับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความเชี่ยวชาญ เปนโรงเรียนตนแบบในดานการพัฒนาใหกับ
โรงเรียนอื่นได โดยการใชการบริหารจัดการแนวใหมที่มุงพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ดาน ทั้งดาน
วิชาการ กระบวนการเรียนรู สภาพแวดลอมของโรงเรียน และการนําเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู และการบริหารจัดการ
โดยมุงหวังใหเด็กไทยเปนคนดี มีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใส สามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.23-56)
จากการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา จั งหวั ดสระแก ว ตามกรอบการพั ฒ นา 5 ดาน ในระยะเวลาที่ผ านมาของ
โรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเป น โรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว มีจํานวนทั้งหมด 15 โรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี แตยังไม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายถึงแมจะดําเนินการภายใตกรอบการดําเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรี ย นในฝ น เดี ย วกั น แต โ รงเรี ย นแตล ะแหงมีความพรอมแตกตางกัน เชน
ทรัพยากร จํานวนบุคลากรในโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียนแตกตางกัน
ความพรอมในการปฏิบัติงานของครู และผูบริหาร การสนับสนุนจากชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคีเครือขาย ทําใหไมสามารถดําเนินงานในโรงเรียนในฝนไดเทาเทียมกัน
เชน โรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอ ครูมีภาระงานมากทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
บุคลากรไมเขาใจการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนในฝน การจัดสรรงบประมาณลาชา
สภาพแวดล อ มไม เ อื้ อ ต อ การจั ด การเรี ย นรู เช น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ไ ม เ พี ย งพอ อุ ป กรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไมเพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป น ต น และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว, 2556)
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จากสภาพและป ญ หาดั ง กล า ว จึ ง ควรศึ ก ษาภาวะผู นํา ของผูบ ริห ารและป จ จั ย ที่
เกี่ยวของที่สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว เพื่อนําความรูไปใชในการจัดการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ สั ม พั น ธ กั บ ผลการ
ดํ าเนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จังหวั ด
สระแกว
4. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ส ง ผลต อ ผลการ
ดํ าเนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จังหวั ด
สระแกว
5. เพื่อสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
ฝ น สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว มีความสัมพัน ธกัน
ทางบวก
2. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารและปจ จัย ที่เกี่ย วของสงผลตอผลการดําเนิน งานของ
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
3. ภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของสามารถพยากรณผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจ จัย ที่
เกี่ยวของที่สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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. ดานการมุงความสัมพันธเป นรายบุคคล และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 3 ดาน
ไดแก 1. ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 2. ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 3.ดานการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรับ และศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ภายใตกรอบการดําเนินงานโรงเรียนในฝน
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดานคือ 1. ดานระบบบริหารและการ
จัดการ 2. ดานคุณภาพนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู 3. ดานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ดานระบบภาคีเครือขาย
อุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก สังกัด ประเภท และ
ขนาดของโรงเรียน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ครู ผู ส อนในโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 348
คน
2.2 กลุ มตั ว อย า งที่ ใชในการวิ จัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูส อนในโรงเรีย นในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 250
คน ตามเกณฑ ก ารกํ า หนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งของเครจซี่ และมอร แ กน (Krejcie &
Morgan, 1970, p.608) โดยการสุมแบบแบงชั้น (Satiﬁﬁed Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ภาวะผูนําการ
เปลี่ ย นแปลงและภาวะผู นํ าการแลกเปลี่ ย น และป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย สั ง กั ด
ประเภทและขนาดของโรงเรียน
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริ หารและปจ จัย ที่เกี่ยวข องที่
สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว โดยใชกรอบแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร ใชแนวคิดของแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio,
1990)
1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการใชอิทธิพล
ด า นอุ ด มการณ ด า นการสร า งแรงดลใจ ด า นการกระตุ น การใช ป ญ ญา และด า นการมุ ง
ความสัมพันธเปนรายบุคคล
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1.2 ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการใหรางวัลตาม
สถานการณ ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ
2. ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน ใชกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ
(2546) ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก
2.1 ดานระบบบริหารและการจัดการ
2.2 ดานคุณภาพนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู
2.3 ดานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 ดานระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา
โดยศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก สังกัด ประเภท และ
ขนาดของ ที่ ส งผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรีย นในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย บรรยายประเภทศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ( correlation
research) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอผลการดําเนิน งาน
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 348 คน และกลุม
ตั ว อย างที่ ใช ในการวิจั ยครั้ งนี้ ได แก ครู ผู ส อนในโรงเรีย นในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2558 จํานวน 250 คน ตามเกณฑการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608)
โดยการสุมแบบแบงชั้น (Satifified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .38 -.85 และคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ผูบริหารมีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง .24-.80 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน 250
ฉบั บ ได รั บ แบบสอบถามคื น เป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 250 ฉบั บ คิ ด เป น ร อ ยละ 100 ของ
แบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบที่ไดรับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ
2. นําแบบสอบถามที่มีคําตอบสมบูรณทุกฉบับมาใหคะแนนตามน้ําหนักที่กําหนดไว
และบั น ทึกข อมู ล ลงในคอมพิ ว เตอร แล ว นํ า ไปวิเคราะหขอมูล ตามวิธีการทางสถิติโ ดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3. นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ ที่ใช ในการวิ เ คราะห ขอมู ล ได แก คาเฉลี่ย (x�) สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน(SD)
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น (Pearson product moment correlation coefficient )
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ผลการวิจัย
พบวา
1. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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. ผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยสามอันดับแรก ไดแก ดานระบบบริหารและการจัดการ ดานพัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา และดานระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา
สวนอันดับสุดทายไดแก ดานคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู
3. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน
ปจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
4. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน
ปจจัยขนาดของโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ตัวแปรพยากรณในภาพรวมสามารถพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
ฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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
จากผลการวิ จั ย ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ส ง ผลต อ ผลการ
ดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จังหวั ด
สระแกว อภิปรายผลไดดังนี้
1. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
1.1 ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการสรางแรงดลใจ ดานการใชอิทธิพล
ด า นอุ ด มการณ และด า นการกระตุ น การใชปญ ญา สว นอัน ดับ สุดทาย ไดแก ดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคลทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับการฝกอบรม
พัฒนาตนเองให ทัน ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพตาม
บทบาทของตนเอง (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1, 2556) และเนื่องจาก
เปนยุคแหงการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาอื่น ๆ ภารกิจของสถานศึกษามี
มากผูบริหารคนเดียวไมสามารถจะทําภารกิจตาง ๆ ใหสําเร็จผูบริหารจึงตองมีภาวะผูนําสูง
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จะต องใช ภ าวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงจึ งจะสามารถประสานงานกับ บุคคลในสถานศึ ก ษา
สอดคล องกั บ งานวิ จั ย งานวิ จั ย ของ นิ ศานาถ นนทจุมจัง (2552) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นเขตการศึกษา
สระแกว พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดพื้นเขตการศึกษา
สระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
1.2 ภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก ดานการให
รางวั ล ตามสถานการณ และด า นการบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ ง รั บ ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งมาจากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการบริ ห ารให
สอดคลองกับภาวะปจจุบันที่ เปน อยู การทํางานในสถานศึกษาแตละแหงมีกระบวนการที่
เปลี่ยนไป ครูรับผิดชอบในภาระงานมากขึ้น ทําใหสามารถบริหารดูแลตนเองไดเปนอยางดี
โดยผูบริหารเปนเพียงอํานวยความสะดวกในแตละงานเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของปยะ
พร แถวไธสง (2557) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอสอย
ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนของผูบริ หารสถานศึ กษา อําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานระบบบริหารและการจัดการ ดานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ดานระบบภาคี เ ครื อ ข ายอุ ป ถั มภ และทรั พยากรทางการศึ ก ษา ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะว า
โรงเรี ย นในฝ น เป น โรงเรี ย นที่ มี ห ลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของท อ งถิ่ น มี
กระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายครูผูสอนเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ นักเรียน
มีความสุขในการเรียนรู และที่สําคัญการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดได
ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบนพื้นฐานทุกคน มีสวนรวมในทุกขั้นตอนโดยใช
กระบวนการบริหารที่หลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของ รสสุ ค นธ ถิ่ น ทวี (2555) ได
ศึกษา ประสิทธิผลโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
2 พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน
ปจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ปจจัยสังกัดของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน
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ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีปญหาแตกตางกัน
และภาวะผูนําของผูบริหารตางกัน ยอมมีผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ หนองตะไกร (2548) ไดศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่ งอํ าเภอหนึ่ งโรงเรี ยนในฝน สั งกั ดสํ า นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 มีผลการดําเนินงานสูงกวาสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก ว เขต 2 ป จ จั ย ประเภทของโรงเรี ย นความสั ม พั น ธ
ทางบวกกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด สระแก ว อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
สถานศึกษาที่มีการเปดสอนระดับแตกตางกัน ทําใหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและผล
การดําเนินงานแตกตางกันไปดวย ปจจัยขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จังหวั ด
สระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของโรงเรียนมีสวนสําคัญที่
ทําใหการปฏิบัติงานในองคกรนั้นประสบความสําเร็จไดมากหรือนอย เมื่อขนาดโรงเรียนใหญ
ขึ้น กิจการในโรงเรียนมีความซับซอน ทําใหประสิทธิภาพขององคกรตางๆที่จัดไวอาจลดลง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน บุญอินทร (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิพลของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ประสบการณในการ
ทํางาน ขนาดของโรงเรียนและพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน สวนใหญมีความสัมพันธใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธ
ทางบวกกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน
ปจจัยขนาดของโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1 ปจจัยสังกัดโรงเรียน สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีปญหาแตกตางกัน และ
ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารต างกั น ย อ มส ง ต อ ผลการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ หนองตะไกร (2548) ไดศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่ งอํ าเภอหนึ่ งโรงเรี ยนในฝน สั งกั ดสํ า นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
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โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 มีผลการดําเนินงานสูงกวาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2
4.2 ปจจัยประเภทของโรงเรียนส งผลต อผลการดํ าเนิ นงานของโรงเรีย นในฝ น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความรูทันตอเหตุการณ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะ
ปรั บ ตั ว มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ ย าวไกล มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให นํ า นวั ต กรรมและเทคโนโลยี มา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย น ตลอดจนการสนั บ สนุ น ให มี ก าร
จัดระบบนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของดารณี คง
กระพั น ธ (2557) ศึ ก ษาภาวะผู นํ าการเปลี่ ย นแปลงและบรรยากาศ องค ก ารที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
พบวาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
2 จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.3 ปจจัยขนาดของโรงเรียนสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด สระแก ว
ประกอบดวย โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน คือโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ ทําใหมีความ
แตกตางกันดานการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรตางๆทําใหมีความพรอมที่แตกตางกัน
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของภารดี อนันตนาวี (2545) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสถานการณโรงเรียน ประกอบดวย ขนาดของโรงเรียน การสนับสนุน
ทางสั ง คมของครู และสถานะเศรษฐกิ จ ทางสั ง คมภายนอก ซึ่ ง ขนาดของโรงเรี ย นมี
องคประกอบที่แตกตางกันไปตามความพรอมของแตโรงเรียน ความยุงยากในการบริหารของ
ผูบริหารจะไมเหมือนกันจึงสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน
4.4 ปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากผู บ ริ ห ารโรงเรี ยนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคลากรที่สําคัญที่สุด ที่จะเอื้อใหครูมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมี
อิทธิพลตอการสรางโอกาส และกระตุนใหครูและนักเรียนไดเรียนรูรวมกันผูบริหารที่มีลักษณะ
เปนผูนํา มีความรูและความตั้งใจ เสริมสรางสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ประสานความรวมมือทํา
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ใหบรรยากาศในโรงเรียนสงผลดีตอการปฏิบัติงานของครูที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนใน
ที่สุด ภาวะผูนําเปนปจจัยอิทธิพลที่เชื่อมโยงตอผลสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ
จริยาภรณ พรหมิ (2559) ศึกษาปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน บุญอินทร (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิพลของโรงเรี ยน สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 1 พบวา
ประสบการณในการทํางาน ขนาดของโรงเรียน การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของครูและ
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. ตัวแปรพยากรณในภาพรวมสามารถพยากรณผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยเรียงลําดับ ดังนี้ ปจจัย
ดานการกระตุนการใชปญญา (X43) ปจจัยดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (X53) ปจจัย
ขนาดโรงเรียน X3) และปจจัยดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ (X41) จากผลการวิจัย พบวา
สามารถพยากรณ ร ว มกั น ได ร อ ยละ 60.20 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระแกว (2556) ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาผูบริหาร และครูให
เปนมืออาชีพ โดยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหเอื้อตอการพัฒนาและสถานศึกษาให
เปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยการสรางเครือขายพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันใน
วิชาชีพ โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายเพื่อใหครูและผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารณี
คงกระพั นธ (2557) ศึกษาภาวะผูนํ าการเปลี่ย นแปลงและบรรยากาศองค การที่ส งผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 พบว า ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของสถานศึ ก ษา (X1) บรรยากาศองค การของ
สถานศึกษา (X2) สามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา ( Y ) ไดรอยละ 94.4 และ
สามารถรวมกันทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
∧

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในฝ น
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการมุงความสัมพันธเปนรายุคคล มีคาเฉลี่ยเปน
อั น ดั บ สุ ด ท า ย ดั งนั้ น ผู บ ริ ห ารควรสร า งความสัมพัน ธเปน รายบุคคล เพื่อจะไดรูถึงความ
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ต องการของผู ร ว มงาน และมอบหมายงานได ตรงตามความสามารถ เพื่อใหง านประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
2. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของผูบริ หารโรงเรี ยนในฝ น
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับ
สุดทาย ดังนั้นผูบริหารควรมีการใหคําแนะนํา การนิเทศติดตาม ไมควรปลอยใหงานเกิดความ
ผิดพลาดเสียกอน
3. จากผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก ดาน
คุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย ผูบริหารควรเนน
ใหนักเรียนมีประสบการณหารายไดระหวางเรียน
4. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน ปจจัย
ขนาดของโรงเรียน และภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในฝน ดังนั้น ผูบริหารควรใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสังกัดของโรงเรียน ปจจัยประเภทของโรงเรียน ปจจัย
ขนาดของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว และสามารถพยากรณ
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน คือดานการกระตุนการใชปญญา (X43) การบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรับ (X53) ปจจัยขนาดโรงเรียน X3) และดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ(X41) จึง
เปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนนําไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนการดําเนินงานโครงการตางๆ ของโรงเรียนใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนพิเศษเพื่อใหผลการทํางานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
4. ควรศึ กษารู ป แบบภาวะผู นํ า การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารที่สงผลตอผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแกว
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แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
Guidelines for Management of Organic Rice Community
Enterprises to Sustainable Success, BanUm Sang,
Rasi Salai district, Sisaket province
กมลมาศ เอี้ยวถาวร 1 และภาดล อามาตย 2
Kamolmas Eawthaworn1 and Padon Armart2
0

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ 2) เพื่อศึกษาแนวการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุมเปาหมายที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก
1) ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน จํานวน 6 คน 2) ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 4 คน 3) ตัวแทนผูซื้อขาวจากกลุม
วิสาหกิจชุมชน บานอุมแสงไปจําหนาย จํานวน 5 คน กลุมเปาหมายที่ใชในการสนทนากลุม
คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการเกษตร และผูมีสวน
เกี่ ย วข องสํ า คั ญ ภาครั ฐ และเอกชน บ า นอุมแสง อําเภอราษีไ ศล จังหวัด ศรีส ะเกษ แบ ง
ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน รวมจํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดาน
ขอบเขตดานพื้นที่ คือ พื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ปญหาดานการเงินหรือ
เงินทุนขาดการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) ปญหาดาน
การตลาด มีปญหาเกี่ยวการผลิตสินคายังขาดการออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคใหเปนที่
ดึงดูดของตลาด 3) ปญหาดานการผลิต มีปญหากระบวนการผลิตสิ น คาและบริการยั ง ไม
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 4) ปญหาดานบริหารและจัดการ ขาดการวางแผนดาน
1 นัก ศึก ษาปริญ ญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบัณฑิต 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. คณะบริ ห ารธุร กิจ และการบัญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ศรี สะเกษ (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
ข อบั งคั บ ของกลุ มวิ สาหกิ จชุมชนข าวอิ น ทรีย ปญ หาการทําผิดระเบีย บขอบังคับ ของกลุม
ปญหาขาดความรูดานกฎหมายในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ขาดที่ปรึกษา
ดานกฎหมายในการทําธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
2. ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ดานการเงิน
การหรือการลงทุนควรมีการศึกษาดานแหลงเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการชวยสนับสนุนสงเสริมและผลักดัน 2) ดานการตลาด
ควรมีชองทางการจัดจําหนายหรือ โดยการใชสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เชน เพจ
facebook ไลน ส ว นตั ว ไลน ก ลุ ม 3) ด า นการผลิ ต ควรการรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานเปนที่ตองการของผูบริโภค 4) ดานการบริหารและการจัดการ
ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุมที่เปนระบบ มีการจัดทําโครงสรางของกลุม
อยางชัดเจน 5) ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญ
ประชุมสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ดาน
แรงงาน ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการจางแรงงานทองถิ่น 7) ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8)
ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาว
อินทรีย ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมที่สําคัญในการผลิ ต
สินคาและบริการเกี่ยวกับการผลิตสินคาขาวอินทรีย 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 จัดตั้งขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยการรวมกลุมกันของเกษตรกรภายในหมูบาน ที่
ดํ าเนิ น กิ จ กรรมการปลูกข า วอิ น ทรีย การปลู กถั่ว ลิสง การปลูกผักไรสารพิษและการปลูก
มะมวง ซึ่งกิจกรรมที่ทําเพื่อใหสมาชิกในกลุมทาการเกษตรแบบลดการใชสารเคมีใหไดมาก
ที่สุดและตองการลดตนทุนการผลิตที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑประเภทปุยเคมีที่มีราคาแพงใน
ทองตลาดและรายไดในครัวเรือนประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐใน
ดานเงินทุนและการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ มูลนิธิธรรมะรวมใจ เครือขายราชธานีอโศก
ในการฝกอบรมวิธีการทําปุยอินทรีย ปนเม็ด ซึ่งการผลิตปุยเปนกิจกรรมที่ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจนผลิ ตไม เ พีย งพอกั บความต องการของชุมชนและเพื่อนสมาชิกดวยกันเองได
ดําเนินกิจกรรมกลุมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (สํานักงานเกษตรอําเภอปาติ้ว, 2548, น. 2)
ปญหาการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่เกื้อหนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากแนวทางการดําเนินงานไมไดใหความสําคัญตอการพัฒนาที่จ ะ
ผสมผสานองคความรูเดิม ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดผลดีและผลเสียตอชุมชนใน
หลายกรณี โดยเฉพาะในระยะยาวจะเห็ นรอยแตกราวที่เกิดจากการขัดแยงทั้งในมิติทาง
เศรษฐศาสตร และมิ ติทางสั งคมกว า งขึ้ น อย า งชัดเจน เริ่มจากระหวางปจ เจกชนพัฒ นาสู
สถาบันครอบครัว และกระจายสูองคกรตาง ๆ ในชุมชน กลุมที่มีฐานความสัมพันธของสมาชิก
ไมเขมแข็งเพียงพอ ก็มักจะประสบความลมสลายไปในที่สุด ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ยังขาด
การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาและจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม โดยเฉพาะของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิต รวมทั้งขอผิดพลาดของกระบวนทัศนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ผานมาอาจ
กลาวไดวา ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกลาว มีลักษณะการมองวิสาหกิจ
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ชุมชนที่แตกตางกันใน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะมองแบบแยกสวน การมองลักษณะนี้ถือวา
ปญหาของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากสวนใดสวนหนึ่ง การใหความชวยเหลือสนับสนุนจึงแกไข
เฉพาะสวนนั้นๆ โดยไมเขาใจถึงความเชื่อมโยงไปยังสวนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกันทั้งทางตรง
และทางออม การแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งยอมสงผลกระทบตอปจจัยที่เชื่อมโยงกันทางดาน
การสนับสนุนหรือขัดแยงกันจนทําใหเกิดปญหาใหมอยูเสมอๆ 2) ลักษณะมองแบบลดสวน
เปนการมองปรากฏการณของวิสาหกิจชุมชนในกระบวนทางเศรษฐมิติเชิงตัวเลข หรือเปน
ขอมูลเชิงสถิติ โดยไมคํานึงถึงปจจัยอื่น หรือทําความเขาใจในมิติอื่นที่มีผลกระทบตอวิสาหกิจ
ชุมชน การพยายามอธิบายปรากฏการณวิสาหกิจชุมชนในเชิงตัวเลข ทําใหมองขามปจจัยทาง
ธรรมชาติดานองคประกอบของอุตสาหกรรมซึ่งเปนที่มาของตัวเลขเหลานั้น โดยเฉพาะปจจัย
เชิ งคุ ณภาพในมิ ติทางสั งคม 3) ลั กษณะมองแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปน การ
อธิบายธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาดวยกฎเกณฑ ทางวิทยาศาสตรแบบตายตัว และ
อธิบายเปนกลไกการเกิดที่แนนอน เชน ธุรกิจไมเติบโตเนื่องจากขายไมได ไมมีตลาด ทั้งๆ ที่มี
ปจจัยดานศิลปะที่มีความสัมพันธและมีสวนรวมของกระบวนการดังกลาวอยูมิใชนอย การ
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนแยกออกเปนสวนๆ ขางตน ทําใหผูปฏิบัติงานมองไมเห็นถึงคุณคาใน
มิติทางจิตวิญญาณของวิสาหกิจชุมชนที่มีพลวัตร มีความละเอียดออนและมีชีวิตชีวา มิใช
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนเปนเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตนทุน กําไร ฯลฯ ที่ไรวิญญาณ
ซึ่งสงผลกระทบใหเกิดการทําลายการบูรณาการขององคกร สังคม และธรรมชาติของมนุษย
กลายเปนสังคมอุตสาหกรรมที่เอารัดเอาเปรียบกัน แสวงหาประโยชนจากผูดอยโอกาส เปน
สั ง คมบริ โ ภคและแก ง แย ง แข ง ขั น ในทางวั ต ถุ ขาดความจริ ง ใจร ว มมื อ กั น พั ฒ นาสั ง คม
อุตสาหกรรมใหเปนสังคมที่มีการอยูรวมกัน แบงปน และเอื้ออาทรซึ่งเปนพื้นฐานธรรมชาติ
ของมนุษย (กัญญามน อินหวาง และคณะ, 2554,น. 6)
กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง หรือกลุมเกษตรทิพย ตั้งอยูที่ 155
บานอุมแสง ตําบลดู อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547
และจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุมชนเมื่อ 13 มี น าคม พ.ศ. 2549 โดยมีส มาชิกที่เริ่มกอตั้งกลุม
ทั้ ง หมด 74 ราย ด ว ยเงิ น ระดมทุ น 608,000 บาท นายบุ ญ มี สุ ร ะโคตร เป น ประธาน ณ
สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล โดยนายสวาง กาลพัฒน เกษตรอําเภอราศีไศล เปนนาย
ทะเบียนและนายวสันต บุญหอ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้น ซึ่งตอมาสํานักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ และสํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล ก็ไดออกมาใหคําแนะนํา รวมประชุม
รวมสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสงมาโดยตลอด ทั้งอบรม
สัมมนาและฝกปฏิบัติกิจกรรมที่กลุมดําเนินการ จนประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ ซึ่งปจจุบัน
สํานักงานเกษตรจั งหวัด ศรีส ะเกษ นําโดยนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีส ะเกษ และ
สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล โดยนายประวิทย ขุนพรหม เกษตรอําเภอราศีไศล พรอม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินงานใหคําปรึกษา คําแนะนํา ใหการฝกอบรมแกกลุม
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เกษตรกรในกลุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม ใหการดําเนินงานไดอยางมั่นคง ยั่งยืนตอไป
(สํานักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ, 2558, น. 1) จากการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรใน
หมูบานอุมแสง ที่ผานมายังพบปญหา คือ ปญหาดานงบประมาณ เงินทุนสํารอง ปญหาดาน
อาคาร สถานที่ ปญหาดานระบบ ICT ดานระบบบัญชี ปญหาดานการประสานงาน ปญหา
ขาดแรงงานในกระบวนการผลิต เนื่องจากทําปุยอินทรียปนเม็ดตองใชเวลา และสมาชิกใน
ปจจุบันมีไมพอ ขาดงบประมาณในการสรางโรงเรื อนที่ใชในการตากเม็ด ปุยหลังจากผ าน
กระบวนการปนเม็ด แลว สินคาไมเพียงพอตอความตองการของเพื่อนสมาชิกและคนภายนอก
กลุม (สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2558, น. 1)
จากความเปนมาและปญหาดังกลาวข างตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู ค วามสํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น เป น ประโยชน ต อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปวางแผน สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ขอตกลงเบื้องตน
1. ไดขอมูลสารสนเทศปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. ไดแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป ปรับปรุง
วางแผนการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจขาวอินทรีย ใหมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนําผลจากการศึกษาเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดดังนี้

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

63

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
การสัมภาษณ
ศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
สูความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
การสนทนากลุม
1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ
5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ
8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร
แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
1. การสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ตัวแทนสมาชิกในกลุม ตัวแทนภาครัฐ/
เอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูซื้อ การสัมภาษณกลุมผู ให
ขอมูลหลัก ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวม 30 คน ดังนี้
1.1 ตัวแทนสมาชิกในกลุม จํานวน 15 คน
1.2 ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน ตัวแทนผูรับซื้อขาวจากเอกชน จํานวน 3 คน
1.3 ตัวแทนจากรัฐบาล จํานวน 3 คน รวม 6 คน
1.4 ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 2 คน
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 2 คน รวม 4 คน
1.5 ตัวแทนผูซื้อ จํานวน 5 คน
2. การสนทนากลุม คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการ
เกษตร และผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
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พื้นที่ศึกษาวิจัย
ผูวิจัย ไดเลือกพื้นที่ทําการศึกษาแบบเจาะจง คือ พื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชน
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะเวลาที่ศึกษา
ระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือ จํานวน 2 ฉบับ คือ
1. แบบการสนทนากลุม จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 1 ฉบับ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ งเกี่ย วกับ แบบสนทนากลุมและ
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
2. นํ า แบบสนทนากลุ ม และแบบสัม ภาษณไ ปใหอ าจารยที ่ป รึก ษา
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
และขอมูลที่ตองการ
4. จัดเตรียมความพรอมของแบบสนทนากลุมและแบบสัมภาษณที่จะใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําหนังสือชี้แจงขอความรวมมือตอกลุมผูใหขอมูลหลักที่จะทําการ
สัมภาษณ
5. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมและทําการสัมภาษณและ
สังเกตจากกลุมบุ คคลที่ศึกษาให ไดขอมูล ครบถว นและการถายภาพโดยใชเ ครื่องถา ยภาพ
ระบบดิจิตอลขณะทําการสัมภาษณ ซึ่งดําเนินการระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559
6. ทําการบันทึกและรวบรวมขอมูลจากผลของการสังเกตในประเด็นสําคัญที่
สอดคลองกับตัวแปร 8 ดาน พื่อนําผลของขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผล
7. ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ให เ สร็ จ สิ้ น เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาทํ า การ
สังเคราะหขอมูล และสรุปผล
8. เครื่องบันทึกเสียง
9. กลองถายรูป
10. โทรศัพทมือถือ
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน
ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลที่ได ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) และสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
และทําการรวบรวมขอมูลโดย มาเปนหลักในการวิเคราะหตีความ นอกจากนั้นยังใชการให
ขอมูลของผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ประกอบในการ
วิเคราะหตีความ
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรี ส ะเกษ ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ ข อมู ล พื้ น ฐานที่เ กี่ย วกั บ ประวัติ บริบ ททางดานอาชี พ สังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมขาวอินทรียสูความยั่งยืน กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปนลําดับแรก ซึ่งเริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกกลุมโดย
ผูวิจัยจะไปพูดคุยกับประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุม เพื่อที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความยั่งยืน ใหไดขอมูลจริง หลังจากนั้น
ผูวิจัยจะไดเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานในการทําการเกษตรขาวอินทรีย จากสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ การสัมภาษณ กลุมผูให
ขอมูลหลัก คือ ตัวแทนสมาชิกในกลุม ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ การเกษตร และผู ซื้อ การสั มภาษณกลุมผูใหขอมูล หลัก ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง รวม 30 คน ดังนี้
1. ตัวแทนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง จํานวน 15 คน
2. ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน ตัวแทนผูรับซื้อขาวจากเอกชนจากภาครัฐ จํานวน 3
คน และภาคเอกชน จํานวน 3 คน รวม 6 คน
3. ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 2 คน
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 2 คน รวม 4 คน
4. ตัวแทนผูซื้อขาวจากกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสงไปจําหนาย จํานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้น ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนา
กลุมเปนลําดับตอไป สาเหตุที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยวิธีนี้เพราะจะสามารถชวยทําใหทราบ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ถูกศึกษา (Group Norms) เปนการแสดง
ความคิ ด เห็ น หรื อ แนวคิ ด ทั ศ นะของกลุ ม ทั้ ง ที่ แ สดงถึ ง ความคิ ด เห็ น ที่ ค ล อ ยตามกั น
(Conformity) และเปนความคิดเห็นที่ขัดแยงของสมาชิกในกลุม นอกจากนั้นเพื่อชวยในการ
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มองในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไดอยางรอบดาน บุคคลในการสนทนากลุม
(Focus Groups Discussion) คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการเกษตร และผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ แบงอกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง
ขั้ น ตอนที่ 3 การสรุ ป ข อมู ล ป ญ หาการบริห ารกลุมวิสาหกิจ และแนวทางการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลความถูกตองของขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณผูรูที่
เกี่ยวของกับผูใหขอมูลเพิ่มเติม ครั้งนี้โดยทําการสนทนาพูดคุยกับเกษตรอําเภอ แบบเจาะลึก
โดยทําการตรวจสอบทั้งสิ้น 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 ซึ่งวิธีการสัมภาษณเกษตรอําเภอราศีไศล นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทั้งนี้เพราะในทางวิจัยถือวาคนกลุมนี้เปน
ผูใหขอมูลคนสําคัญ เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีความเกี่ยวพันธและมี ความรอบรูเ กี่ยวกั บ สิ่ ง
ดังกลาวขางตนของกลุมผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยตองการศึกษา
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1. การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation technique) ในงานวิจัยครั้งนี้ใช
วิ ธี การตรวจสอบข อมู ล ตามแนวคิ ดของ Denzin & Lincoln (1994) โดยอาจสรุป วิธีการ
ตรวจสอบความตรงและความนาเชื่อถือของขอมูลไดใน 2 วิธีหลักดังนี้ คือ 1) ตรวจสอบดวย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี (Methodology triangulation) 2) ตรวจสอบขอมูลที่ได
(Data triangulation)
2. การใหความยิ นยอม (Consent) การสรางความไวเนื้อเชื่อใจและประเด็น
ทางดานจริยธรรม ไดแก 1) การชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ชัดเจน 2) การสรางความไว
เนื้อเชื่อใจ (Trust Building) และความสัมพันธระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล (Data processing and analyses)
ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไดดวยวิธีการอุปมาน (Inductive Method) ซึ่งเปน
วิธีการหลักในการประมวลขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ และดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ
การตรวจสอบขอมูล (Verification of Data)
ในชวงที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักซึ่งไดแกการสัมภาษณแบบเจาะลึก (InDept Interview) ผูวิจัยจะทําการเก็บ ข อมูล เอง โดยทําการขออนุญาตบัน ทึ กเทปในขณะ
สัมภาษณ และหลังจากการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดจะทําการตรวจสอบความครบถวนของ
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ขอมูลโดยการฟงเทปสนทนาอีกครั้ง แลวบันทึกประเด็นที่ไมสมบูรณเพื่อทําการปรับปรุงแกไข
นอกจากนั้นผูวิจัยจะไดตรวจสอบขอมูลและความเพียงพอของขอมูลที่เก็บรวบรวมกับอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
การสังเคราะหขอมูล (Analyzing Data)
ใชวิธีการสังเคราะห เนื้ อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนาและตีความจาก
ขอมูลที่ไดจากการสั งเกตแบบไม มีสวนรว ม การสัมภาษณเจาะลึก การถอดเทปการให คํ า
สั มภาษณ และทํ า การเรี ย บเรี ย งด ว ยการเขีย นและบั น ทึ กแฟ มข อ มูล ตา งๆ ดว ยโปแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป Word Processing (Microsoft Word) ตามแนวคิดการสังเคราะห
ข อมู ล เชิ งคุ ณภาพ คื อการสั ง เคราะห และตีค วามข อ มูล แนวทางการบริห ารจั ด การกลุ ม
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)
ผูวิจัยนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 8 ดาน คือ 1)
ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดาน
ผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับ ของ
องคกร สังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับในแงมุมตางๆ สวนผลการศึกษานําเสนอโดยวิธีการพรรณนา
และเขียนเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาป ญ หาการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ปญหาดาน
การเงินหรือเงินทุน ขาดการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 2)
ป ญ หาด า นการตลาด มี ป ญ หาเกี่ ย วการผลิ ต สิ น ค า ยั ง ขาดการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ ชิ ง
สรางสรรคใหเปนที่ดึงดูดของตลาด 3) ปญหาดานการผลิต มีปญหากระบวนการผลิตสินคา
และบริการยังไมตอบสนองความตองการของผูบริโภค 4) ปญหาดานบริหารและจัดการ ขาด
การวางแผนดานการบริหารจัดการ 5) ปญหาดานผูนํา มีปญหาผูนํากลุมขาดการสนับสนุนให
สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํ างาน 6) ปญหาดานแรงงาน
สมาชิกในกลุมขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหา
แรงงานการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 7) ปญหาดานการมีสวนรวมของสมาชิก ขาดการมี
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สวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8) ปญหาดานระเบียบขอบังคับขององคกร ไมมีการ
จัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหาการทําผิดระเบียบขอบังคับ
ของกลุม ปญหาขาดความรูดานกฎหมายในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ขาดที่
ปรึกษาดานกฎหมายในการทําธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
ทั้ งนี้ อาจเป น เพราะป ญ หาการบริ ห ารจั ดการกลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนขา วอิน ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ยังขาดหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามาใหความรู การอบรม การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
กลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี พลซื่อ (2546, น. 77) ที่ศึกษาศึกษาพบวา 1) การ
บริหารองคการ การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ การประชุม วางแผนไดรับคําแนะนํา
จากหนวยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ประสิทธิผลจะแตกตางกันตามระดับของผูนํากลุ ม
ปญหาการบริหารองคการเกิดจากสมาชิกในกลุมขาดความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาที่ขาด
ความตระหนักในการรวมกลุม และผูนํารวบอํานาจการตัดสินใจ 2) การบริหารบุคคล การเขา
เปนสมาชิกไดรับแรงจูงใจจากรายได และผลประโยชนตาง ๆ กลุมมีการกําหนดบทบาทและ
แบงหนาที่ทํางาน มีการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ แตการบังคับใชไมจริงจังมากนัก การรับ
การสนับสนุนดานฝกอบรม ประธานกลุมจะเปนผูเขาอบรมและนํามาถายทอดใหสมาชิก การ
จัดสรรคาตอบแทนกรรมการบริการบางกลุม ไมมีรูปแบบที่ชัดเจนแนนอน และมีการปญหา
สมาชิกไมมีความรูดานบริหารองคกรทําใหเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ และเกิดความ
ขัดแยงในที่สุด 3) การบริหารการเงิน เงินลงทุนที่ใชในการดําเนินการ ไดมาจากการระดมทุน
โดยการซื้อหุนของสมาชิก และการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและเอกชน ตั้งแต 20,000 –
720,000 บาท สวนหนึ่งนําไปใชหมุนเวียนในการจัดหาอุปกรณการผลิต อีกสวนหนึ่งนําไป
ลงทุนดานโรงเรือนและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต มีการจัดสรรกําไรตามขอตกลงของกลุ ม
ประมาณรอยละ 33-80 มีปญหาสมาชิกขัดแยงในการแบงงานซึ่งมีผลตอรายไดของแตละคน
4) การบริหารการบัญชี ในการจัดทําบัญชีตามที่ไดรับอบรมจากหนวยงานรัฐสวนใหญทําได
เพียงบัญชีรายรับ-รายจาย ที่ไมอาจวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานได กลุมขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาระบบการบั ญชีดวย เห็นเปนเรื่องยุงยากและไมเห็ นประโยชนชัด เจน 5) การ
บริหารการผลิต สวนใหญวิธีการการผลิตที่ใชเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น มีการประยุกตที่ใช
เครื่ องจั กรในการผลิ ตบ า ง เน น การใช วั ตถุ ดิบ ที่มีในทองถิ่น เปน หลัก ผลผลิต ปญ หาดาน
คุณภาพไมแนนอนและขาดการปรับปรุงใหขยายตลาดไปสูผูบริโภคกลุมใหมได 6) การบริหาร
การตลาด ผลิตภัณฑขาดลักษณะเดน การบรรจุหีบหอยังไมนาสนใจชองทางการจัดจําหนาย
แคบ การขาดความรูความสามารถในการคํานวณตนทุน จึงไมอาจใชกลยุทธการตั้งราคาจูงใจ
ผูบริโภคได
นอกจากนี้ นพรั ตน มหิ พัน ธุ (2545 : บทคัดยอ) ยังศึกษาพบวา 1) ดานการผลิต
ปริมาณการผลิตสินคาไมสอดคลองกับปริมาณการขาย แนวทางการพัฒนา ควรวางแผนกําลัง
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การผลิตดวยการประเมินผลผลิต และการพยากรณความตองการของตลาดโดยอาศัย การ
วิเคราะหขอมูลการขายใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนและสรางผลกําไรมีการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑที่นอนพับ และหมอนขิดใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง 2) ดานการเงิน
และทุน กิจการมีเงินทุนไมเพียงพอสําหรับการสํารองสินคาไวเพื่อจําหนายและซื้อสินคาเปน
เงิ น เชื่ อ ทํ า ให ต น ทุ น สู ง แนวทางการพั ฒ นาควรมี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณการขายและ
งบประมาณการผลิตเพื่อประเมินรายรับและรายจายไวลวงหนา เพิ่มทุนในการดําเนินงานโดย
การกูเงินจากสถาบัน การเงิน เพื่อใชจายในดานการผลิตและการซื้อสิ นค าเปนเงินสดจะมี
อํ า นาจในการต อรองสู งและควรพั ฒ นาระบบบั ญชี ให มีป ระสิ ทธิภ าพเหมาะสมกั บ กิ จ การ
3) ดานการตลาด คูแขงขันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมีการแขงขันอยางรุนแรงแนวทางพัฒนา
ควรนําผลิตภัณฑและหมอนขิดในลักษณะที่แปลกใหมควบคูไปกับผลิตภัณฑพื้นเมืองชนิดอื่น
เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑโดยเนนประโยชนใชสอยใหมากขึ้น พัฒนาชองทางการจําหนายไปสูกลุม
ผู บ ริ โ ภคระดั บ กลางถึ งระดั บ สู ง ใช วิ ธี ดึงดูดลูกคาดว ยการใหสว นลดเงิน สด และสว นลด
ปริ มาณเพื่ อหลี กเลี่ ย งการทํ า สงครามราคา เนน การใหป ระโยชนจ ากพอคาคนกลางซึ่ ง มี
เครือขายลูกคาที่กวางขวางจะทําใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว เพิ่มชองทางการจัด
จําหนายโดยตรงโดยการใชพนักงานเรขายสินคาไปตามหมูบานเพื่อทําใหการหมุนเวียนสินคา
ไดรวดเร็วขึ้น รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 4) ดาน
ทรัพยากรมนุษย ในอนาคตคาดวาจะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากที่มีอยูเดิม
อายุมากขึ้นอาจเสื่อมสภาพการทํางาน แนวทางการพัฒนาควรวางแผนการใชแรงงานในระยะ
ยาวโดยการพั ฒ นาแรงงานให มี ค วามชํ า นาญและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน โดย
เตรี ย มการสรรหาแรงงานจากแหล งอื่ น มาทดทน มีการสงเสริมใหส มาชิ กในครอบครั วได
พัฒนาความรูและทักษะในการบริหารกิจการธุรกิจเพื่อการทําธุรกิจใหสามารถแขงขันได และ
สอดคลองกับ kuratko และ Hodgetts (1996, p. 167-168) ที่ไดศึกษาถึงปญหาและความ
ลมเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา มีเหตุปจจัยดังนี้ ขอมูลไมเพียงพอ ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหการขยายตัวของ
การใชทรัพยากรไมสอดคลองสงผลใหเกิดปญหาดานการจัดการและการเงินตามมา ขาดขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา กิจการไมสามารถตัดสินใจวางแผนการตลาดใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความลมเหลวในการหาตลาด กิจการยึดกลุมลูกคาเกาหรือเนนการตลาดหนึ่งจึงทําใหเกิดการ
กระจายสินคาไมมาก ขาดขอมูลการวิจัย ไมมีการศึกษาขอมูลทางการตลาดอยางเพียงพอ ทํา
ใหการตัดสินใจดานการตลาดออนแอ ปญหาดานกฎหมาย กลุมพยายามหลีกเหลี่ยงกฎหมาย
ซึ่งในระยะยาวจะมีผลผูกพันตอเนื่องมาก ความไมเปนธรรม กิจการเนนสมาชิกในครอบครัว
ชวยกันทํางาน ซึ่งบางครั้งทําใหเกิดความลําเอียงในการปฏิบัติและจายผลตอบแทน เกิดเปน
ปญหาตอการจัดการตามมาขาดความสามารถทางดานเทคนิค กิจการบางประเภทตองอาศัย
ความรูความสามารถทางดานเทคนิคและความพรอมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางดาน
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เทคนิค พึ่งพาความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียง ดังนั้นถาเกิดปญหาขึ้นบุคคลนั้นไมอยูการ
ดําเนินธุรกิจจะขาดชวงไมตอเนื่อง ขาดการบริหารจัดการที่ดีการจัดการถือเปนปจจัยสําคัญใน
การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย อม ถ า มี ป ญ หาในด า นการจัดการจะมีผลอยางมากในการดําเนิน
กิจการตอไปและสอดคลองกับงานวิจัยของ Fernandez (2006, p. 47 -48) ไดศึกษาเรื่อง
นโยบายภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อใหบ รรลุ
ความสํ า เร็ จ ได นั้ น จะต อ งอาศั ย ป จ จั ย ทั้ ง 2 ประการคือ ขาราชการและประชาชนที่ อ ยู ใ น
โครงการ และปจจัยที่เนนดานชุมชนที่ยึดมั่นในวัฒนธรรม ปจจัยทางดานนโยบาย ปจจัยดาน
ขาราชการระดับปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการระดับปฏิบัติที่จะเปนผูเชื่อมโยงนโยบาย
ระดับนามธรรมลงสูการปฏิบัติระดับพื้นที่ที่เปนรูปธรรมหากขาราชการขาดความตั้งใจจริง ไม
มีความสามารถดานวิชาชีพหรือไมอาจปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แลว ถึงแมนโยบาย
จะมีความชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาและ
2. ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ดานการเงิน
การหรือการลงทุน ควรมีการศึกษาดานแหลงเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการชวยสนับสนุนสงเสริมและผลักดัน 2) ดานการตลาด
ควรมีชองทางการจัดจําหนายหรือ โดยการใชสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เชน เพจ
facebook ไลน ส ว นตั ว ไลน ก ลุ ม 3) ด า นการผลิ ต ควรการรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานเปนที่ตองการของผูบริโภค 4) ดานการบริหารและการจัดการ
ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุมที่เปนระบบ มีการจัดทําโครงสรางของกลุม
อยางชัดเจน 5) ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญ
ประชุมสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ดาน
แรงงาน ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการจางแรงงานทองถิ่น 7) ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8)
ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาว
อินทรีย ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมที่สําคัญในการผลิ ต
สินคาและบริการเกี่ยวกับการผลิตสินคาขาวอินทรีย เชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การ
จดลิขสิทธิ์
ทั้งนี้สอดคลองกับ จันทิมา ธัญญเจริญ (2554, น. 74) ที่ศึกษาพบวา ความตองการ
ใหหนวยงานของรัฐชวยเหลือ อันดับแรกเปนเรื่องการใหคําแนะนํา และฝกอบรมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกลุมแกสมาชิก รองลงมาเปนเรื่องการใหคําแนะนํา การฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
การบัญชี การตลาด และจัดหาแหลงเงินทุน การใหคําแนะนํา และการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ให ได รั บ เครื่ องหมายรั บ รองมาตรฐาน และอัน ดับ สุดทาย คือ การใหคํา
เกี่ยวกับการแนะนําถายทอดความรูเกี่ยวกับ เทคนิค และกระบวนการผลิตใหม ๆ เพื่อเพิ่ม

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

71

มูลคา และ สอดคลองกับ สุมิตรา จิระวุฒินันท (2542, น. 61) ที่พบวา กลยุทธในการบริหาร
กลุมที่สําคัญ คือ การสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของการทํางานจากลางสูบน ความ
เสมอภาค และการใหความสําคัญพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนกลยุทธธุรกิจพบวา ดานการผลิตจะ
มุงรักษาคุณภาพมาตรฐาน การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ และการอนุรักษธรรมชาติ
ดานการตลาดเนนตลาดผูบริโภคคือใหความสําคั ญกับ การสนองตอบลูกคา และการสร าง
ระบบเครือขายการตลาด ดานการเงินใหความสําคัญการจัดสรรผลประโยชนที่ดีแกสมาชิ ก
และระบบการบริหารการเงินที่ดี สามารถตรวจสอบไดกลยุทธธุรกิจกลุมแพรพรรณที่แตกตาง
จากธุรกิจลักษณะเดียวกันคือ การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ และการจัดสรรโควตา
การผลิ ต สามารถจั ดสรรปริ มาณการผลิ ต ที่จํ า กั ด ได ในระดับ หนึ่ ง ทําใหสิน คามี คุ ณ ภาพ
กอใหเกิดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลดีดานการตลาด ผลิตภัณฑ
มีคุณภาพ มีปริมาณที่พอดีกับตลาด เปนที่ตองการและแขงขันไดจากการวิเคราะหปจจัยการ
บริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมแพรพรรณ พบวาปจจัยการบริหารงานทุกดานคือ
การบริหารงานกลุม การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด และการบริหารการเงิน มีผล
ตอความสําเร็จอยูในระดับมากเทากันทุกกิจกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนหัตถกรรม
สิ่งทอพื้นบาน ใหแขงขันไดตองมุงแสวงหากลยุทธความแตกตางดานการผลิตและการตลาด
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จันทิรา มูณละศรี (2547, น. 71) ไดศึกษาการบริห าร
จัดการ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวาย บานนากระเซ็ง
จังหวัดเลย เกี่ยวกับหนาที่ทางธุรกิจ 5 ดาน คือ ดานการตลาด ดานการผลิต ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการเงิน ดานองคกรและการจัดการ โดยศึกษาประชากรกลุมสมาชิกของ
กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวาย บานนากระเซ็งจังหวัดเลย จํานวน 40 คน ผลการศึกษา
พบวา 1) หนาที่ทางธุรกิจ (1) ดานการตลาด ไมมีการกําหนดตลาดเปาหมายที่ชัดเจน ไมมี
การวางแผนการตลาด ใชเหตุการณที่เ กิดขึ้น ในอนาคตเป นตัว กําหนด เนื่องจากกลุ ม ขาด
ความรูเรื่องการตลาด (2) ดานการผลิต ไดมีการจัดหนาที่ในการผลิตของสมาชิกไดเปนอยางดี
มีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา ตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึง การสงมอบสินคาใหกับลูกคา
(3) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการใหสมาชิกไดรับการฝกทักษะอยางตอเนื่องแตไมตรงกับ
ความต องการของสมาชิ ก มี การประเมิ น ผลการทํางานของสมาชิก ปล ะ 1 ครั้ง ไมมีการ
กําหนดเวลาการทํางาน ขึ้นอยูกับความสะดวกในการปฏิบัติงานของสมาชิก กลุมจะขาดแคลน
แรงงานในการผลิ ต สิ น ค า ในฤดู เ ก็ บ เกี่ ย ว (4) ด า นการเงิ น ขาดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ดําเนินงาน บางครั้งไมมีเงินทุนเพียงพอในการจายคาแรงงานใหกับสมาชิก กลุมไมมีการจัดทํา
ระบบบั ญชี ต ามหลั กสากล ทํ า ให ไม ทราบอัตราหมุน เวีย นของเงิน ทุน และระบบรายงาน
ทางการบัญชีที่ถูกตอง (5) ดานองคกรและการจัดการ มีการบริหารงาน ในลักษณะระบบงาน
ถอยทีถอยอาศัย คณะกรรมการมักจะปฏิบัติหนาที่ที่ไมตรงตามที่ไดรับการแตงตั้ง การทํางาน
ของกลุมทํางานแบบครอบครัว โดยเนนใหทุกคนทํางานตามความสามารถและความเหมาะสม
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มี ส ว นร ว มในการผลิ ตสิ น ค า เท า ๆ กั น 2) แนวทางการพัฒ นาธุร กิจ ชุมชน กลุมควรมีก าร
สงเสริมการขายโดยเนนการขายตรงเพิ่มชองทางในการจําหนายใหมากขึ้น จัดหาแหลงเงินทุน
ที่มีดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อจะไดมี
แรงงานในการผลิตสินคา เปนการขยายกลุมใหเติบโตขึ้น ปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการให
มี ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝายการตลาดฝายจัดซื้อ ฝายการเงินและบัญชี ฝาย
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ ฝ า ยผลิ ต ทํ า หน า ที่ ต ามโครงสร า งที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จะก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพขึ้นในการปฏิบัติงานเปนกลุมธุรกิจชุมชน
นพรัตน มหิพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวา 1) ดานการผลิต ปริมาณการผลิต
สินคาไมสอดคลองกับปริมาณการขาย แนวทางการพัฒนา ควรวางแผนกําลังการผลิตดวยการ
ประเมินผลผลิตและการพยากรณความตองการของตลาดโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลการ
ขายใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนและสรางผลกําไรมีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่
นอนพับ และหมอนขิดใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง 2) ดานการเงินและทุน กิจการมี
เงินทุนไมเพียงพอสําหรับการสํารองสินคาไวเพื่อจําหนายและซื้อสินคาเปนเงินเชื่อทําใหตนทุน
สูง แนวทางการพัฒ นาควรมีการจั ดทํ างบประมาณการขายและงบประมาณการผลิ ต เพื่ อ
ประเมินรายรับและรายจายไวลวงหนา เพิ่มทุนในการดําเนินงานโดยการกูเงินจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใชจายในดานการผลิตและการซื้อสินคาเปนเงินสดจะมีอํานาจในการตอรองสูง
และควรพัฒนาระบบบัญชีใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจการ 3) ดานการตลาด คูแขงขันมี
จํ านวนเพิ่ มมากขึ้ น และมี การแข งขั น อย า งรุ น แรงแนวทางพัฒ นา ควรนําผลิตภัณฑ แ ละ
หมอนขิดในลักษณะที่แปลกใหมควบคูไปกับผลิตภัณฑพื้นเมืองชนิดอื่น เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ
โดยเนนประโยชนใชสอยใหมากขึ้น พัฒนาชองทางการจําหนายไปสูกลุมผูบริโภคระดับกลาง
ถึงระดับสูง ใชวิธีดึงดูดลูกคาดวยการใหสวนลดเงินสด และสวนลดปริมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทําสงครามราคา เนนการใหประโยชนจากพอคาคนกลางซึ่งมีเครือขายลูกคาที่กวางขวางจะ
ทําใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว เพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยตรงโดยการใช
พนั ก งานเร ข ายสิ น ค า ไปตามหมู บ า นเพื่ อ ทํ า ให ก ารหมุ น เวี ย นสิ น ค า ได ร วดเร็ ว ขึ้ น รั ก ษา
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 4) ดานทรัพยากรมนุษย ใน
อนาคตคาดว า จะประสบป ญ หาขาดแคลนแรงงาน เนื่ อ งจากที่ มี อ ยู เ ดิ ม อายุ ม ากขึ้ น อาจ
เสื่อมสภาพการทํางาน แนวทางการพัฒนาควรวางแผนการใชแรงงานในระยะยาวโดยการ
พัฒนาแรงงานใหมีความชํานาญและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเตรียมการสรรหา
แรงงานจากแหล งอื่น มาทดทน มีการสงเสริมใหส มาชิ กในครอบครัว ได พัฒนาความรู และ
ทักษะในการบริหารกิจการธุรกิจเพื่อการทําธุรกิจใหสามารถแขงขันได
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ดานการเงินหรือเงินทุน สมาชิกกลุมควรมีการศึกษาแหลงเงินทุนในการ
ประกอบ ดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร
1.2 ดานการตลาด ควรออกแบบผลิตภัณฑใหเปนที่ดึงดูดของตลาด หาชองทาง
การจัดจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑ
1.3 ดานการผลิต ควรวางแผนกระบวนการผลิตในเชิงสรางสรรคสินคาใหบริการ
ที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค มีการศึกษาความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ และตรงตามความตองการของผูบริโภค
1.4 ดานบริหารและจัดการ ควรประชุมการบริหารและจัดการกลุม สรางความ
เขมแข็งของกลุม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมเปนลายลักษณอักษร
1.5 ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม เชิญสมาชิกเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน
1.6 ดานแรงงาน ควรสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน
ขาวอินทรีย จัดหาแรงงานการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่บริเวณใกลเคียง
1.7 ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมใน
การวางแผนทุกกระบวนการ สรางการเรียนรูรวมกันในกิจกรรม เขารวมประชุมของสมาชิกใน
กลุม สรางความสัมพันธอันดีและบริหารงานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร
1.8 ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุม ยึด
กฎระเบียบขอบังคับของกลุม มีบทลงโทษ เชิญผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเพื่อขอคําปรึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 ควรศึกษาแหลงเงินทุในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี โดยได รั บ ความอนุ เ คราะห จ าก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.ภาดล
อามาตย กรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปยฉัตร ทองแพง และดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ที่กรุณาให
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คําแนะนําชวยเหลือชี้แนะเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ
ซึ่งผูวิจัยใครขอขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผูเชี่ยวชาญทุ กทานที่ ได ประสิทธิประสาทวิชาความรู
ความและให ค วามเมตตาเสมอมา ขอบพระคุ ณ ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ท า น ซึ่ ง ได แ ก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.สหัสา พลนิล ดร.เอกพิสิษฐ คําเอี่ยมรัตน ธนาวิทย แสวงผล อัศวณัฏฐ ชิณ
พันธ และ ดร.วิมล หลักรัตน ที่ใหความกรุณาในการตรวจ แกไข และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชนและคุณคาที่ไดจาก
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ
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ศาสตรของพระราชา: ผูนําโลกในการพัฒนาอยางยั่งยืน
รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปริทัศนโดย เจริญวิชญ สมพงษธรรม 1
0

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน และการเขาถึงขอมูล E-Book
คณะกรรมการโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ รวบรวม
กฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปน
ผูจัดทําหนังสือเพื่อรวบรวม เรียบเรียงและถายทอดองคความรูของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของในหลวงรัฐกาลที่ 9 รวมถึงกฎหมายที่สนับสนุนโครงการ โดยไดจัดทําจํานวน
ทั้ ง หมด 20,000 เล ม มอบให ส ว นราชการ สถาบั น การศึ ก ษา ห อ งสมุ ด และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ และจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book) เขาถึงขอมูลทาง Google ฐานขอมูล
https://sites.google.com/view/ebookkingmvc เพื่ อ เผยแพร ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
สาระสําคัญของหนังสือ
สาระสํ า คั ญ เป น องค ความรู ที่เ ป น ศาสตรที่ควรคาแกการศึกษาและนําไปใชนําไป
ปฏิบัติเปนอยางยิ่งของประชาชนคนไทยทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และประชาชน
โดยทั่วไปรวมทั้งนําไปใชในสังคมโลกเพื่อเปนหลักในการดํารงชีวิตที่มีหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลําดับขั้นตอนประกอบสาระที่เปนระบบชวนใหอาน ชวนใหติดตาม ชวนใหอยากรู
ศึกษา ปฏิบัติและเผยแพรแกบุคคลอื่น ประกอบดวย พระบรมฉายาลักษณ พระราชประวัติ
สําเนาหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในสวนที่เกี่ยวของ คํานํา สารประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ บทนํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตางๆ ที่ประกอบด วย
หลั ก การ ทฤษฎี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ผ า นการวิ จั ย และทดลอง เชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายที่
เกี่ยวของ สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการและขอเสนอแนะอยางครบถวน
สาระสําคัญเกริ่นนําจากพระราชประวัติ คํามั่นสัญญาแรกไดบังเกิดขึ้นในพระราช
หฤทัยของพระองคยังทรงพระเยาว พระองคจะไมทรงละทิ้งประชาชน จะไมทรงละทิ้งหนาที่
ไดผูกพันกับประชาชนโดยนําไปสูพระบรมราชโองการที่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยใน
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค เปนประหนึ่งคํามั่น
สัญญาที่แนวแน ความดังพระราชหฤทัยในการดูแลอาณาประชาราษฎรไดมีมาตั้งแตวันแรกที่
1

ผูชวยศาสตราจารย, ดร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
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เสด็จขึ้นครองราชยสิริราชสมบัติ ที่ไดสถิตอยูในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตั้งแตบัดนั้นมา วา
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”
ศาสตรพระราชา เปนองคความรู ที่พระองค พระราชทานแก ปวงชนชาวไทยผ าน
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริและผานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กวา 4,600 โครงการ องคความรู แบงเปน13 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรน้ํา ดานทรัพยากร
ปาไม ดานทรัพยากรดิน ดานการเกษตร ดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดาน
สวัสดิการสังคม ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดานนวัตกรรม และดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องคความรูแตล ะดานตามโครงการพระราชดําริ ไดทรงทดลองและปฏิบัติ จนได
หลักการแนวทางและผลการดําเนินการของโครงการ ควรคาแกการศึกษาเปนอยางยิ่ง เปน
ศาสตรของการดําเนินงาน การดํารงชีวิตที่ชวยเกื้อหนุนชีวิตความเปนอยูในทุกดานของพสกนิ
การชาวไทย เปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ เปนองคความรูที่ไดสะสมและ
พัฒนาเปนลําดั บ ขั้น มาอย างต อเนื่ องระหวางที่พระองคครองราชยตลอดเวลา 70 ป เป น
ศาสตรที่ทันสมัย มีศูนยกลางเปนการเรียนรูและการแกไขปญหาอยูที่การพัฒนาคนและ
การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง
เปาหมายในการพัฒนาของพระองค คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความ
เป น อยู ข องคนโดยไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม ให ค นมี ค วามสุ ข โดยต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งสภาพ
ภูมิศาสตร ความเชื่อทางศาสนาและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม วัตถุประสงคของโครงการ
เนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการสรางการเรียนรูเพื่อใหประชาชนพึ่งพาตนเองไดอยาง
คอยเปนคอยไปและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ทรงเชี่ยวชาญทั้งศาสตรและศิลปในหลักการ
หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติใชเปนแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ทรงมีหลักในการพัฒนา 3 ขั้นตอน ไดแก หลักการ คือ เปาหมายในการทรงงาน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน หลักทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีที่ไดมีการทดสอบและพิสูจน
แลวและไดพระราชทานสูการปฏิบัติจริง และหลักปฏิบัติ คือ ขั้นตอนของการดําเนิน งาน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินโครงการไดพระราชทานหลักการ
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ทรงมีหลักการทรงงาน คือ ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทํา
ตามลําดับขั้นตอน 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
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคทานชวยใหทุกคนมีแนวทาง “มีพออยู
พอกิน” พัฒนาไปสู “กินดีมีสุข”นําไปสูการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ไม
เพียงแตประชาชนชาวไทยที่รูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ของพระองค
เทานั้น นานาประเทศยังไดแซซองสดุดีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค
ในป พ.ศ. 2549 เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลความสําเร็จอัน
สู งสุ ด ด านการพั ฒ นามนุ ษย แด พระองค และไดกลาวสดุดีพระองควา “หลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคมีความหมายอยางยิ่งตอชุมชนทุกหนแหงในยุคโลกาภิวัตน
หลักปรัชญานี้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนของสหประชาชาติที่เนนคนเปนศูนยกลาง
ของการพั ฒ นาและเน น การใช ก ระบวนการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และองค ก ารการศึ ก ษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดถวายราชสดุดีพระองควา “ทรง
เปนพระมหากษัตริยที่มีความสําคัญตอโลกในศตวรรษที่ 21 ทรงสรางความเสมอภาคในสังคม
เปนศูนยรวมแหงความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ทรงนําประเทศชาติสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน” รวมทั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(UNGA) ไดจัด
ประชุ มโดยมี ว าระพิ เ ศษเพื่ อ แสดงความอาลั ย และสดุดี แด พ ระองควา ทรงเป น “ราชั น ผู
ยิ่งใหญ”“
จากหลักการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน หลักในการดําเนินโครงการและหลั กการ
ปฏิบัติงานที่พระองคทรงใชเปนหลักในการพัฒนาประเทศและการดําเนินโครงการอันสืบเนื่อง
จากพระราชดําริในดานตางดังกลาว รวบรวมเปน ศาสตรพระราชา: ผูนําโลกในการพัฒนา
ยางยั่งยืน เปนสมบัติอันล้ําคาของชาติ เปนองคความรู ที่ควรคาแกการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา อาจารย นักวิชาการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจทั้งในเชิงกวางและเชิงลึกในแตละ
ดาน รวม 13 ดานไดแก ดานทรัพยากรน้ํา ดานทรัพยากรปาไม ดานทรัพยากรดินดาน
การเกษตร ดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานการศึกษา
ดานการคมนาคม ดานการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดาน
นวัตกรรม และดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในที่นี้ไมไดกลาวถึงวาแตละดานมี
หลักการและแนวทางอยางไร เนื่องจากมีความประสงคใหแตละทานไดเขาถึงขอมูลโดยอาน
วิเคราะหและสังเคราะหสรุปดวยตนเองหรือกลุมที่สนใจ ไดจากทั้งหนังสือปกติและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(E-Book) จะทําใหเขาถึงองคความรูอยางเห็นคุณคาเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของ
ตนเองและผูที่เกี่ยวของดวยตนเองอยางมี ความสุ ขและยั่งยืน เพื่อรวมกันสืบสานพระราช
ปณิธานของพระองคทา นในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหยั่งยืนสืบไป
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วิชาการ ดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญ ชี
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สังคมศาสตร
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รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การ
จัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานสังคมศาสตรอยางตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับดานสังคมศาสตร
สํ า หรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิ ม พ ใ นวารสาร Journal of Innovative Social Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ าเสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องคความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรือ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใชคําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 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
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ตันยะ
ผูชวยศาสตราจารย พิมุกต สมชอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองสุข วันแสน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี

