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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตรโดยใชผังมโนทัศน  
Using Concept Mapping Strategy to Develop Effective Learning 

 
Sonam Yangdon *  

 Maneepen Apibalsr** 
 

บทคัดยอ 
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ  1) 
เปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุม
ทดลองซ่ึงใชผังมโนทัศนในการเรียนวิชาภูมิศาสตรเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาโลกกับกลุมควบคุม ซ่ึงเรียนโดยวิธีปกติ 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุม
ทดลองกอนและหลังการเรียนวิชาภู มิศาสตร เ ก่ียวกับ
ประเด็นปญหาโลกโดยการใชผังมโนทัศน 3) พรรณนาความ
คิดเห็นของนักเรียนในกลุมทดลองที่มีตอการใชผังมโนทัศน
ในการเรียนเน้ือหาวิชาภูมิศาสตรเก่ียวกับประเด็นปญหาโลก 
ประชากรในการศึกษาครั้ง น้ีคือ นักเรียนภูฐานเกรด 7 
จํานวน 280 คน ซ่ึงกําลังเรียนอยูในโรงเรียนมัธยมจํานวน 4 
โรงเรียนในเขตการศึกษาทิมพู ทําการสุมกลุมตัวอยาง   
แบบกลุมในโรงเรียนได นักเรียนกลุมตัวอยาง 2 หอง      
แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 
24 คน เทา ๆ กัน การเก็บขอมูลดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก 1) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใชทดสอบนักเรียน
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนเรียนและหลังเรียนซ่ึง
เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) 
อนุทินการเรียนซ่ึงประกอบดวยการสะทอนความคิดของ
นักเรียน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาเฉล่ีย ( x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที่ (t) และ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชทฤษฎีฐานราก (Strauss 
& Corbin. 1988) โดยการเปดรหัส การจัดกลุมขอมูล และ
การเลือกขอมูล จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา 
คะแนนในการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ในกลุมทดลองทีซ่ึงใชผังมโนทัศนชวยในการ เรียนรูสูงกวา
กลุมควบคุมซ่ึงเรียนดวยวิธีปกติ แสดงใหเห็นวาผังมโนทัศน
ชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุม

ทดลอง จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพบวาผังมโน
ทัศนชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาวิชาวิชาภูมิศาสตรเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาโลก ทําใหบทเรียนนาสนใจและสนุก 
สนับสนุนไหนักเรียนคิดวิเคราะห ชวยพัฒนาทักษะการให
แหตุผล ตั้งคําถาม และแสดงความคิดสะทอนกลับ  
 
ABSTRACT  
 The purposes of this study were 1) to 
compare the learning achievement of the students 
in the experimental group who used the concept 
mapping strategy and those in the control group 
who used the traditional strategy in studying the 
geography content on global issues, 2) to compare 
the learning achievements of the students in the 
experimental group before and after studying the 
geography content on global issues by the use of 
the concept mapping strategy and 3) to describe 
the opinions of the students in the experimental 
group towards the use of the concept mapping 
strategy in learning the geography content on 
global issues and The population in the mixed–
method study was 280 Grade 7 Bhutanese 
geography students in 4 schools in the Thimphu 
District. Two classes with 24 Grade 7 Bhutanese 
geography students in each class, in one of the 
schools, were cluster randomly selected to be in 
the experimental and control groups. The study 
was conducted for 5 weeks in the 2nd semester of 
the academic year 2015.   
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 The instruments used in the study were 
the pretest and the posttest which was the same 
test as the pretest, lesson plans, students’ 
reflective journals and semi–structured group 
interview questions. The quantitative data from 
the pretest and posttest were analyzed by using 
mean ( x ), standard deviation (SD), and the 
sample t–test (t). The qualitative data from the 
students’ reflective journals and the research 
participants’ semi–structured group interview were 
analyzed by Strauss and Corbin’s ground theory 
(1998) The coding process included 3 levels of 
analyses: open, axial and selective. The results 
from the quantitative data analysis indicated that 
the learning achievement of the students in the 
experimental group after they were exposed to 
the concept mapping strategy was higher than 
those in the control group, who were exposed to 
the traditional strategy.. From the qualitative data 
analysis, it was found that the concept mapping 
strategy enhanced the participants’ understanding 
of the content made the lessons interesting and 
fun to learn, enhanced the participants’ critical 
thinking and incorporated skills like reasoning, 
questioning and reflecting. It kept the participants 
engaged with their learning. There was love and 
care for the nature shown by the participants after 
studying the content on global issues. The participants 
were also aware of their responsibility in preventing 
environmental problems. 
 
คําสําคัญ  : ผังมโนทัศน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,  
   ความคิดเห็น 
Keywords :  Concept Mapping Strategy, Learning 
   Achievement, Opinion 
 
INTRODUCTION 
 The world today is facing several 
environmental problems. The major environmental 
problems are global warming, air pollution, climate 
change, natural resources depletion, waste 
disposal, and loss of biodiversity, deforestation and 

river pollution. The students of the 21st century 
need to be aware of the problems and be 
responsible citizen to prevent the environmental 
problems presently the world is facing. Through 
studying geography, students can learn the 
environmental problems, appreciate how people 
and environments interact, what consequences 
arise from everyday decisions, and what a diverse 
range of cultures and societies exist and 
interconnect. In other words, studying geography 
enables the students to realize the importance of 
the ecosystem, its preservation for its own 
existence and necessary knowledge and attitudes 
required to be responsible citizens (CAPSD.  2007). 
Moreover, geography builds the students’ 
experiences, assists them to formulate questions, 
enables them to formulate intellectual skills and 
find answers to issues affecting their lives 
(Lambert & Balderstone, 2010). It enhances 
students’ conceptual understanding, promotes 
the development of critical thinking skills, and 
inculcates values and attitudes such as empathy, 
care, compassion and respect (Saini. 2009). 
Students who understand values and apply critical 
thinking skills make connections easily and can 
promote a sense of self–discipline and duty, 
spiritual, cultural, traditional values and so 
contribute to a national and social cohesion 
(National Education Policy. 2012). The knowledge 
and values can be acquired through studying 
geography texts. When students read texts, 
comprehension is required to internalize the 
contents, develop the understanding of the 
concepts and information (Ulusoy & Dedeoglu, 
2011). The possibility of gaining information and 
concepts from the contents is important and is 
possible through shifting from the teacher– 
centeredness to learner–centeredness. As a result, 
researchers have been conducting research to find 
effective learning strategies to increase the 
students’ academic achievements through the 
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active involvement of the students in the learning 
process.  
 There are several different teaching 
strategies which require active involvement of the 
learners. Manoli & Papadopoulou (2012) and 
Cheema & Mirza (2013), state that one of effective 
strategies is the concept mapping strategy. A 
concept map is a type of graphic organizer, a 
simple graphical representation of text concepts, 
usually positioned in some form of circles or 
boxes and the relationships between concepts are 
shown by a connecting line linking two concepts 
(Novak & Canas. 2008). Graphic organizers were 
found effective regardless of whether they were 
implemented by teachers or researchers. 
Moreover, students using graphic organizers in 
studying considerably outperformed their peers 
who did not use graphic organizers in studying 
(Kim, Vaughn, Wanzek & Wei. 2004). Based on 
different formats for representing information 
concept maps can be divided into 3 major types: 
spider, hierarchical and flowchart. The type which 
is easy to read is the spider concept map which is 
organized by placing the central theme or unifying 
factor in the center of the map and the sub–
themes radiate outwardly to the center of the 
map. This concept map is easy to figure out the 
concept because all data are organized around a 
unified theme. Concept mapping has been found 
successfully help students in learning facts and 
concepts in social studies (Willits.  2002).   
 The use of the concept mapping strategy in 
learning has been studied extensively. The concept 
mapping strategy is a more effective teaching 
learning–strategy than the traditional strategy and it 
could improve academic achievement of the 
students of both genders due to their active 
involvement in learning, discussion, sharing of 
concepts and removal of misconceptions (Cheema & 
Mirza.  2013). The students who are exposed to 
concept mapping strategy perform better than those 
with the traditional strategy as the concept mapping 

strategy is an activity–based instructional strategy. 
It assists students to learn meaningfully by sharing 
and discussing, thus assisting them to overcome 
the problem of misconceptions (Katcha. 2010). 
The effect of teaching with concept mapping on 
students’ science achievement was investigated in 
various schools with students of various grade 
levels. The results from the studies showed that 
there was a statistically significant difference on 
students’ pretest and posttest scores across time 
with scores increasing from the pretest to 
posttest. It was found that that concept mapping 
strategy has noticeable effects on students’ 
achievement in science (Greene. 2011 ; Oliver.  
2009 ; Asan.  2007 and Willits.  2002) investigated 
the effect of the concept mapping strategy on 
students’ learning facts and ideas by the 4 
modalities, visual, auditory, kinesthetic, and tactile 
preferences used in the Learning Style Inventory. 
The samples in the study were 18 Grade 7 
students who studied social studies. The findings 
of this study showed that all 4 modalities were 
statistically significant and showed that concept 
mapping was successful in facilitating the learning 
of facts and concepts of Grade 7 social studies. 
 Among the extensive and diverse studies, 
very few studies on the use of concept mapping 
strategy regarding its effectiveness on learning 
geography have been conducted. Therefore, it 
was interesting for the researcher to conduct the 
study with Grade 7 Bhutanese geography students 
in a middle secondary school in the Thimphu 
District, Bhutan, to investigate whether the concept 
mapping strategy could increase Bhutanese 
students’ learning achievement in geography and 
the students’ opinions towards the use of the 
strategy in studying geography. 
 
OBJECTIVES 
 The objectives of the study were; 1) to 
compare the learning achievement of the 
students in the experimental group who used the 
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concept mapping strategy and those in the 
control group who used the traditional strategy in 
studying the geography content on global issues, 
2) to compare the learning achievements of the 
students in the experimental group before and 
after studying the geography content on global 
issues by the use of the concept mapping strategy 
and 3) to describe the opinions of the students in 
the experimental group towards the use of the 
concept mapping strategy in studying the 
geography content on global issues. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
 Population and Sample   
 The study was carried out in the Thimphu 
District, which is located in the western part of 
Bhutan. There are 4 middle secondary schools in 
the district with 280 Grade 7 Bhutanese geography 
students studying geography in the 2nd semester 
of the academic year 2015. Every class was 
comprised of students with mixed learning ability. 
Forty– eight Grade 7 Bhutanese geography 
students in one of the middle secondary schools 
in the Thimphu District were cluster randomly 
selected to participate in the experimental and 
control groups. Each group consisted of 24 
participants. All the 48 students were included in 
the study as the school had only two sections of 
Grade 7 student. 
 Research INSTRUMENTS 
 The research instruments used to collect 
data in this study were the pretest and the 
posttest which was the same test as the pretest, 
students’ reflective journals and the semi– 
structured group interview questions.  
 Pretest and posttest. The purpose of the 
pretest was to compare the learning ability of the 
participants in the experimental and control 
groups before the treatment. Thirty test items 
were constructed based on the geography 
content of the topics “The Fragile Forest” and 
“The River System”. Each topic consisted of 15 

questions. The pretest was also used as the 
posttest after the treatment to determine whether 
the use of the concept mapping strategy in 
studying geography contents on the 2 topics “The 
Fragile Forest “ and “The River System” had any 
effect on learning achievement of the participants 
in the experimental group.  
 Students’ reflective journal.The purpose 
of collecting the reflective journals was to find out 
the participants’ opinions in the experimental 
group on using the concept mapping strategy in 
learning geography content on the topics “The 
Fragile Forest” and “The River System”. The 
students were asked to write 3 reflective journals 
in the 1st, 3rd and 5th week of the experimental 
study. They were given 10 minutes after the 
session to write the journal.  
 Lesson Plan. Ten lesson plans were 
prepared for 5 weeks on 2 chapters of geography 
content on “The Fragile Forest” and “The River 
System”. The researcher taught both the 
experimental and control groups, twice a week 
each class for 55 minutes. The lesson plan which 
focused on the concept mapping strategy was 
used with the participants in the experimental 
group whereas traditional strategy was used with 
the participants in the control group.  
 RESEARCH PROCEDURE  
  Phrase I: Preparation of the instruments 
  Sixty test items were developed to be 
used as the pretest and posttest to measure the 
students’ learning achievement in the geography 
contents of the two topics “The Fragile Forest 
Forest” and “The River System.” The lesson plans 
on the two topics for a 5–week instruction were 
prepared for the instruction of the students in the 
experimental group. All the instruments were 
validated by 3 experts who were Bhutanese 
teachers. One was an expert in the geography 
content, another in reading, and the other in 
testing. Item Objective Congruence (IOC) with the 
value above .50 was used to validate the test 
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items. The questionnaire based on a 1–5 Likert 
scale was used to validate the lesson plans. The 
test items were revised according to the 
comments and suggestions of the 3 experts. Then, 
the 60 revised items were tried with 30 Grade 7 
students, who had studied the two topics “The 
Fragile Forest” and “The River System.” in the 1st 
semester before, in one of the schools in the 
Wangdiphodrang District, Bhutan, to check the 
item difficulty level (p) and the discrimination 
power (r) of the test items. The analysis was done 
by using the Test Analysis Program (TAP). Thirty 
test items based on the difficulty level p > 0.80 or 
p <0.20 and the discrimination power r > 1.0 or r 
< 0.20. were selected to be administered as the 
pretest, which was also used as the posttest, to 
the participants in both the experimental and the 
control groups.  
 Phase II. Data collection  
 Thirty test items on the geography 
content of the topics “The Fragile Forest” and 
“The River System.” were administered to the 
participants in both the experimental and the 
control groups before the 5–week study. Next, the 
participants in the experimental group studied the 
geography content of the topics “The Fragile 
Forest” and “The River System.” in 2 classes a 
week for 5 weeks. In the same period of time, the 
participants in the control group studied the 
topics by using the traditional strategy. During the 
5–week study, the participants in the experimental 
group were asked to write 3 reflective journals to 
reflect on the lessons in the 1st, 3rd, and the 5th 
weeks of the study regarding the use of the 
concept mapping strategy. At the end of the 5th 
Week, the participants in both the experimental 
and control groups were administered the 
posttest which was the same test as the pretest 
to investigate the effects of using the concept 
mapping strategy on the learning achievement of 
the geography content. 
 

 DATA ANALYSIS 
 Quantitative data analysis 
 The comparison of the pretest and 
posttest mean scores of Grade 7 Bhutanese 
geography students in the experimental and 
control groups on geography content of the 2 
topics “The Fragile Forest” and “The River 
System” was done within the groups and between 
the groups. The numbers of the students (N) in 
the experimental and control groups were 24 
each. A statistical computer program was used to 

analyze the data in terms of mean (x̅), standard 
deviation (S.D.), t–test (t) and significant value (p).  
 
Table 1  Means, standard deviations, t–value,  
  and p–value for the pretest and  
  posttest scores of grade 7  
  Bhutanese students in the experimental 
  and control groups 
 

 
  Table 1 shows the means, standard 
deviations, t–value, and p–value for the pretest 
and posttest scores of grade 7 Bhutanese students 
in the experimental and control groups. The 
pretest mean of the experimental group was 16.00 
with the standard deviation at 5.694 and the 
control group was 16.33 with the standard 
deviation at 5.264. The significance value 0.417 
(p>0.025) and the t–value 0.211 showed that 
there was no statistically significant difference 
between the pretest scores of the experimental 
group when compared to the pretest scores of 
the control group. Since there was no significant 
difference between the two groups, it can be 

Test Group N Mean SD Mean 
difference 

t–
value 

p–
value 

Pre 
test 

Experimen
tal 

24 16.00 5.694  
0.33 

0.211 0.417 

Control 24 16.33 5.264 

Post 
test 

Experimen
tal 

24 24.23 5.024  
2.73 

1.967 0.002 

Control 24 21.50 4.653 
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concluded that grade 7 Bhutanese geography 
students in both the experimental and control 
groups were at the same level of learning ability 
in geography content in the beginning of the 
study.  
 On the contrary, the posttest mean of the 
experimental group was 24.23 with the standard 
deviation at 5.024 and the control group was 
21.50 with the standard deviation at 4.653. The p 
value 0.002 (p<0.025) and the t–value 1.967 
indicated that there was statistically significant 
difference between the posttest scores of the 
experimental group when compared to the 
posttest scores of the control group. In can be 
concluded that the concept mapping strategy 
improved the learning achievement of grade 7 
Bhutanese geography students in the experimental 
group after they were exposed to the strategy 
compared to the students in the control group 
after studying with the traditional strategy. 
 
Table 2   Means, standard deviations, t–value, and 
  p–value for pretest and posttest scores 
  of grade 7 Bhutanese geography  
  students in the experimental group 
 

Test N Mean SD 
t–

value 
p–

value 
Pretest  24 16.00 5.695 9.092 0.000 
Posttest  24 24.23 5.024 

 
 Table 2 showed means, standard 
deviations, t–value, and p–value for the pretest 
and posttest scores of grade 7 Bhutanese students 
in the experimental group. The pretest mean 
before the treatment was 16.00 with the standard 
deviation at 5.695 whereas the posttest mean 
after the treatment was 24.25 with the standard 
deviation at 5. 024. The p value 0.000 (p<0.025) 
and the t–value 9.092 indicated that there was 
statistically significant difference between the 
pretest scores of the experimental group when 

compared to the posttest scores of the control 
group. Therefore, it can be interpreted that using 
the concept mapping as a strategic device had a 
positive impact on the posttest scores of grade 7 
Bhutanese geography students. The learning 
achievement of grade 7 Bhutanese geography 
students .in the experimental group improved 
after the treatment. 
 Qualitative Data Analysis  
 Data from the students’ reflective 
journals was analyzed by using grounded theory 
proposed by Strauss & Corbin (1998). The coding 
process included 3 levels of analyses: open, axial 
and selective coding. In open coding, data 
obtained from the journals was systematically 
organized. When Data was identified and 
categorized, axial coding was used. Categorizing and 
interpreting data was done by selective coding. 
 Students’ Reflective Journal  
 1.  Better understanding of the content 
 Drawing a concept map made the 
participants understand the text better than 
rereading it. The participants thought they could 
understand the reading text better because they 
had the opportunity to draw the concept map 
and explain it to his friend.  
 “Today we learned about water 
pollution and the causes of water pollution. We 
read the passage on water pollution and the 
causes of water pollution. After reading and while 
constructing the concept map I could understand 
the passage better than rereading.” (BUCJ S 16) 
 
 “Drawing concept map and explaining it 
to my friends made me to understand the topic 
(importance of river) better.” (BUCJ S 19) 
  
 Concept mapping strategy helped the 
students to understand better because the 
participants could answer the teacher’s and their 
friend’s questions. 
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“I feel learning with the concept map helped me 
understand better, as I could ask many questions 
to my friends and also I could answer many 
questions when teacher and my friends asked 
me.”(BUCJ S 3) 
 2. Make the summarization of the text 
easy 
 The participants stated that the 
summarization of what they studied was easy. The 
concept mapping strategy enabled them to keep 
short notes and remember the important points.  
 
“Summarizing on the topic “the cause of forest 
degradation” was very easy because the concept 
map helped me to maintain short notes 
therefore, I could easily summarize the lesson on 
“the causes of forest degradation.” (MSEJ S 7) 
  
 Constructing a concept map made the 
summarization of the text easy because the 
participant could organize the ideas in the 
summary into a proper sequence. 
 
 “Reading the passage on (The Ways to 
Prevent River Pollution) and summarizing the 
topic was very difficult. But after constructing 
concept map it was easier to summarize because 
I could put the points in sequence properly one 
after another.” (HOPJ S 2) 
 
 “In concept mapping the important 
points are presented on the top and the general 
points are then connected with an arrow. This 
helped us to organize the points.”(HOPJ S 15) 
 
 3.  Enhance critical thinking 
 Besides enabling the participants to 
summarize and understand the text content 
better, the analysis of the participants’ reflective 
journals showed that the concept mapping 
strategy helped them to think critically while they  

were drawing a map and linking ideas in the map.  
 There were interactions between the 
group members and friends. The interactions 
supported the participants’ reasoning and 
reflecting which are important in critical thinking. 
 
  “Drawing a concept map required me to 
think and it made me think a lot. It made me 
think critically when I link the ideas and 
information with other points.” (ECTJ S 6) 
 
 “Concept mapping helped me think 
critically…… Before drawing the concept 
map……had to reflect and think and explain to 
my friends.” (ECTJ S 23) 
 
 Furthermore, in their reflective journals, 
the participants also mentioned that the concept 
mapping strategy helps them in reasoning as a lot 
of questions were asked. 
  
 “Learning with friends while constructing 
the concept map in group helped me to think 
critically. My friends asked lots of questions on 
the points I had raised and I had to answer the 
questions and give reasons. Such activities made 
me think critically.”(ECTJ S 15) 
 
 “Constructing a concept map was not 
easy. I had to think and give reasons to support 
my ideas about the content while I constructed 
concept map. After the construction of the 
concept map it was followed by discussion on 
the content which made me reflect on the topic”.  
(ECTJ S 19) 
 
   4.  Interesting and fun 
  The participants mentioned that they 
found the lessons interesting and fun because 
they enjoyed doing different activities in 
constructing the concept map. 
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 “It was interesting to learn with the 
concept map. I really enjoyed the lesson with 
different interesting activities like discussion, 
presentation and drawing of map” (IAFJ S 20) 
 
 Since it was fun to construct the concept 
map, concept mapping strategy would be used in 
learning other topics and other subjects. 
 
 “I found that learning with concept 
mapping was fun and interesting because in 
groups we could share our ideas and learn new 
ideas from friends. Therefore, I will use concept 
maps to study other topics and in other subjects 
too.” (IAFJ S 5)  
 
  From the analysis of the participants’ 
reflective journals, four themes were found. The 
first theme was better understanding of the 
geography content. The construction and 
explanation of the concept map to their friends 
helped the participants understand the geography 
content better. Better understanding of the text 
enabled the participants to answer the teacher’s 
and friends’ questions. The second theme was 
making the summarization of the text easy. 
Drawing the concept map was similar to 
maintaining short notes. The map which contained 
concepts helped the participants remember the 
important points from the texts and organize the 
points into a proper sequence. The next theme 
was enhancing critical thinking. The interaction 
supported the participants’ reasoning, questioning 
and reflecting which are important to critical 
thinking. The last theme was the lessons were 
interesting and fun. The participants enjoyed doing 
different activities in constructing the concept 
map. They did different activities while drawing a 
concept map such as discussion, presentation and 
drawing the maps. They could share their ideas 
among friends. Since they found learning with 

concept mapping was fun, they planned to use 
concept mapping strategy to study other subjects. 
 
DISCUSSION 
 It was found that the concept mapping 
strategy improved the learning achievement of 
grade 7 Bhutanese geography students in the 
experimental group after they were exposed to 
the strategy compared to the students in the 
control group after studying with the traditional 
strategy. The finding agrees with the results of the 
research conducted by using the concept 
mapping strategy to teach the subject of general 
science to Grade 7 geography students. The 
strategy was beneficial in enhancing students’ 
learning achievement. Cheema & Mirza (2013), 
Greene (2011) and Asan (2007) investigated the 
effects of the concept mapping strategy on 
students’ learning achievement and found that 
there was a statistically significant difference on 
students’ pretest and posttest scores with scores 
increasing from the pretest to posttest. It can be 
concluded that the strategy assisted the 
participants in better understanding the content of 
the text. A concept map is a visual display used to 
organize information into separate ideas and to 
visually see how all of the ideas are interrelated, 
making the information easier to understand. The 
map showed the relationships between the 
concepts and enables the students to understand 
the hierarchy of ideas (Horton and others.  2006). 
The process of converting information and ideas 
into a graphic map increased the understanding 
and insight into the topic at hand (Rajan & Sam. 
2013). According to Yunian (2014), the concept 
map allowed the participants to see all the 
important ideas in the chapter and their 
relationships. Seeing all these ideas and their 
relationships in the form of a graphic made the 
students understand what they studied better. 
The concept mapping strategy showed the 
relationships between the concepts and assisted 
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to understand the hierarchy of ideas (Horton and 
others.  2006). Moreover, the design of learning 
activities by using the cooperative learning 
strategy that focused on group work encouraged 
discussion and interactions among their group 
members assisted the participants to understand 
more of the content and created awareness in 
solving their responsibility. The instrument used to 
collect quantitative data was valid and reliable. 
The pretest which was also used as the posttest 
and the lesson plan in this study were validated 
by 3 experts. As a result, inappropriate test items 
were revised. In addition, then test items were 
analyzed for the difficulty level (p) and the 
discrimination power (r) including the reliability of 
the test itself, The valid and reliable pretest which 
was also used as the posttest provided the 
evidence showing that the concept mapping 
strategy was a beneficial strategic device for grade 
7 Bhutanese students in studying geography. 
 Positive opinions towards the use of the 
concept mapping strategy were found from the 
participants’ reflective journals analysis. It was 
found that the participants thought that the 
concept mapping strategy assisted them better 
understand of the content of the texts which 
supports the statistical analysis in this study. It 
also supports the finding of the research 
conducted by Bernstein & Proctor (2013) which 
showed that the concept mapping strategy 
assisted the participants to better understand the 
geographical content of global issues. In terms of 
the written summaries, the findings from both 
sources showed that the concept mapping 
strategy assisted them in writing summaries. Yang 
(2015) conducted a study with the focus on 
middle school language learners and also found 
that the concept mapping strategy assisted the 
students in writing better summaries as they could 
identify the main idea from each paragraph and 
then select appropriate concepts to include in the 
summaries. The learners could comprehend a 

passage for main ideas, supporting details, facts, 
opinions, comparisons and contradictions by using 
graphics to organize information. Next, the 
concept mapping strategy enhanced their critical 
thinking. Critical thinking was fostered by the 
concept mapping strategy while constructing the 
concept maps as the participants had to reflect 
and look for the reasons while selecting the 
concepts. The finding was in agreement with 
Chen, Liang, Lee & Liao (2011) and Harris & Zha 
(2013) whose research indicated that the concept 
mapping strategy could be used to assist the 
students reflect and increase their reasoning skills 
while developing concept maps. Moreover, the 
participants found the lessons interesting and fun 
when they drew the maps due to an enjoyable 
learning environment created by the cooperative 
nature of constructing a concept map while the 
participants worked in groups. The design of the 
experiment in the study allowed the participants 
the opportunity to share their ideas, give and 
receive positive feedback from their peers while 
they were constructing a concept map. They 
remained active and engaged throughout the 
lesson and a lot of interactions among the group 
members were found which ultimately led to 
meaningful learning. The students’ awareness and 
thought that it was their responsibility in 
protecting the forest degradation and river 
contamination in Bhutan was found only in the 
semi–structured group interviews.  
 
RECOMMENDATIONS 
 In terms of the recommendations for 
practice, it is highly recommended that teachers 
in Bhutan use this strategy in other subjects 
besides geography due to several befits of the 
concept mapping strategy. It is interesting when it 
was found that the concept mapping strategy 
helped the participants to summarize the text and 
organize the points in the text into a proper 
sequence. Hence, Bhutanese writing teachers 
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could use the concept mapping strategy as an 
outlining strategic device in teaching summarization. 
In terms of the recommendation for future 
research, the use of the concept mapping strategy 
in combination with other instructional strategies 
such as project–based learning strategy, inquiry–
based learning strategy etc. could be investigated. 
Whether the students who use the concept 
mapping strategy will have longer retention of the 

content of the text than those who use the 
traditional strategy could be investigated as well. 
Furthermore, longitudinal studies should be 
conducted to determine whether the concept 
mapping strategy would improve Bhutanese 
students’ critical thinking. If the geography content 
would be used in future research, more 
preventive measures should be focused on. 
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ทิศทางการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
ในทศวรรษหนา (2560-2569) 

The Educational Management Directions of the General Budhhist Scripture Schools  
in the Next Decade (2017-2026) 

 
พระมหาสัญจร  ระดาไสย* 

ดร.วิชิต  กํามันตะคุณ ** 
ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ*** 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาทิศทางการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในทศวรรษหนา 
( 2560-2569)  โ ด ย ใ ช ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง อ น า ค ต
(Ethnographic Delphi Future Research: EDFR) ในการ
เก็บขอมูล กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลเปนผูมีสวนเก่ียวของ
โดยตรงในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เครื่องมือที่ ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางใชในการ
สัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษาดานศาสนา จํานวน 13 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ในการวิจัยรอบที่ 1 ใชแบบสัมภาษณก่ึงมี
โครงสราง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน แบงเปน 3 
กลุม ประกอบดวยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการกําหนดนโยบาย
การศึกษา จํานวน 6 คน กลุมปฏิบัติตามนโยบาย จํานวน 3 
คน และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาและศาสนา จํานวน 
10 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา รอบที่ 2 
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาสราง
แบบสอบถามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในทศวรรษหนา เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญ และนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทล การ
วิจัยรอบที่ 3 ใชแบบสอบถามที่วิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2 
สงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญไดยืนยัน หรือเปล่ียนแปลงคําตอบ 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล คัดเลือกแนวโนมที่เปนไปไดในระดับ
มากขึ้นไป และนํามาเขียนเปนทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2560-2569)  
 
 

 ผลการวิจัยพบวา 
 ทิศทางการจัดการศึกษาใน 11 ดาน ไดแก การ
บริหารจัดการ  โครงสร างการบริหาร  ผูบ ริหารและ
ผูสนับสนุนการศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน หลักสูตร การเรียน
การสอน ส่ือและอุปกรณการศึกษา อาคารสถานที่และ
บรรยากาศส่ิงแวดลอม เงินทุนสนับสนุนและการสราง
เครือขายโดยมีจํานวนขอกระทงรวมทั้งส้ิน 106 ขอกระทง 
และจากการสรุปผลการประมาณคาแนวโนมทิศทางความ
เปนไปไดทั้ง 106 ขอกระทง พบวา แนวโนมทิศทางขอ
กระทงที่มีโอกาสเปนไปไดในระดับ มากที่สุดมีจํานวน 33 
ขอกระทง และแนวโนมทิศทางขอกระทงที่มีโอกาสเปนไปได 
ในระดับมาก มีจํานวน 73 ขอกระทง สรุปไดวา ขอกระทง
ทั้งหมดจํานวน 106 ขอกระทง ผานการคัดเลือกตามเกณฑ
ที่กําหนดไว กลาวคือ แนวโนมทิศทางขอกระทงที่ มีคา    
มัธยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และแนวโนมที่มีความสอดคลอง
กันของความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ มีคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลไมเกิน 1.5 ผูวิจัยไดเลือกขอกระทงที่เปนประเด็น
สําคัญและมีจุดเดนที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามากําหนดเปน
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ. 2560-2569) 
 
ABSTRACT 
 This research was designed to study the 
educational management directions of the 
General Buddhist Scripture Schools in the next 
decade (2017-2026). Ethnographic Delphi Future 
Research (EDFR) technique was employed for data 
collection.
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The experts in the groups who participated in 
providing data for this study were directly 
involved in policy formulation and 
implementation in the General Buddhist Scripture 
Schools in location. The instrument used for data 
collection and analysis was a semi-structured 
interview form used with 13 Scripture School 
principals.  This data was analyzed using content 
analysis to define the research and conceptual 
framework. For EDFR round I, the semi-structured 
interview form was used to interview 19 experts, 
including three groups; six policy formulation 
experts, three policy implementation experts, and 
10  religion and education experts.  For EDFR 
round II,  a 5-point scale questionnaire was 
developed, based on the research results of EDFR 
round I, and used to collect the opinions of 
experts concerning the possibility of each 
educational management direction. This data was 
analyzed using median and quartile range. Finally, 
for EDFR round III, the results of EDFR round II 
were presented to the same group of experts 
from EDFR 1 and 2 and allowed them to confirm 
or change their answers. Educational management 
directions with the high level of possibility were 
chosen as the educational management directions 
of scripture schools in the next decade (2017-
2026).  
             The results were as follows: 11 
educational management directions were 
identified; administration and management, 
administrative structure, educational 
administrators and supporters, teachers, students, 
curriculum, teaching and learning, educational 
media and equipments, school buildings and 
environment, budgeting, and network building. 
Included within these 11 directions were 106 
future direction items and all of them were 
estimated as possible; with 33 items at a very high 
possibility and 73 items at a high possibility. All 
items were selected based on having a median of 
3.5 or over and the consensus opinions among 

experts with an inter-quartile range not more than 
1.5. The research identified 106 items and 11 
educational management directions that 
represented the main issues and strengths 
relevant to the current condition of the General 
Buddhist Scripture Schools as educational 
management directions in the next decade (2017-
2026). 
 
คําสําคัญ    :  ทิศทาง, การจัดการศึกษา,  
     โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
Keywords :  Direction, Educational  
     Management, Scripture School  
 
บทนํา 
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดพัฒนาไปไกล ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
และการแขงขันดานเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
สังคมวัฒนธรรม อยูตลอดเวลา จากสาเหตุดังกลาวเปน
แรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของ
แตละประเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี ทําใหผูบริหาร
ระดับนโยบายของประเทศตาง ๆ ตองหาวิธีปฏิรปูการศึกษา 
เพื่อเตรียมคนรุนใหมใหมีความสามารถที่จะเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ทั้ง น้ี เพราะการศึกษาเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
กระบวนการจัดการศึกษาจะนําไปสูการเพิ่มพูนความรู 
สติปญญา ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความสามารถของ
คนใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดการพัฒนาประเทศ 
เพื่อใหสามารถยืนหยัดตามวิถีสังคมโลกปจจุบันน้ีได  
 สําหรับประเทศไทยน้ัน ได ให การศึกษาแก
ประชากรตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552-2559 มีวัตถุประสงคอยู 3 ประการ คือ 1) จะพัฒนา
คนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
โดยเนนการพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมี
โอกาสเขาถึงการเรียนรู 2) สรางสังคมไทยใหเปนสังคม
คุณธรรม และ 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อ
เปนฐานในการพัฒนาคน สรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญาการ
เรียนรู  เนนไปที่การสงเสริมสรางสรรคทุนทางสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดลอมบนฐานของศาสนาเพื่อการ
จํากัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางที่กอใหเกิดความยากจน 
ขัดสน ดอยทั้งโอกาสและศักดิ์ศรีของคนสังคมไทย เพื่อสราง
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ความเปนธรรมในสังคม ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาและการพัฒนาประเทศ เปนการจัดระบบ
ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย (กองพุทธศาสน
ศึกษา.  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.  2554 : 26-
27) 
 พระพุทธศาสนาบังเกิดในประเทศอินเดียไดเผยแผ
เขามาในประเทศไทย ทําใหมีผูนับถือพระพุทธศาสนาเปน
จํานวนมาก พระจึงมีหนาที่สอนหนังสือมีการเรียนการสอน
ในวัด วัดจึงเปนโรงเรียนใหบุตรธิดาไดศึกษาเลาเรียนศิลป
วิทยาการตาง ๆ การศึกษาไทยมีพื้นฐานมาจากวัดจึงมี
ประเพณีสงกุลบุตรเขามาบวชเปนพระภิกษุ สามเณร เพื่อ
ขัดเกลาจิตใจใหดีงามเปนคนดี วัดจึงจัดตั้งสถานศึกษาใหแก
พระภิกษุสามเณร เรียกชื่อวา “โรงเรียนพระปริยัติธรรม” 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยแบงการศึกษา
เปน 3 ประเภท ดังน้ี 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
ธ ร ร ม ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ห ลั ก ธ ร ร ม แ ล ะ คํ า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร อ า น ภ า ษ า บ า ลี ใ น คั ม ภี ร ท า ง
พระพุทธศาสนา และ3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาควบคูกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ       
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามี
ลักษณะการบริหารโดยสภาการศึกษาคณะสงฆเปนองคกร
หลักที่สงเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง (พระมหาบุญลือ  
พิพัฒนเศรษฐกุล.  2554 : 3 ; พระธรรมปญญาภรณและ
พระมหาทองดี  ปฺญาวชิโร.  2548 : 39) ในการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยจะมุงศึกษาเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 
 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อใหเทาทันนานาประเทศ
น้ัน จะตองมีการพัฒนาให เปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติ ตามวัตถุประสงค ทั้ง 3 ดาน และตามสาระสําคัญ
ที่เปนจุดเนน ทั้ง 6 ดาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในปจจุบันใหมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
เพราะในปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงที่กําหนดให
โรงเรียนทุกแหงตองมีการกําหนดการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้ง 11 ดาน ไดแก 1) 
การบริหารจัดการ 2) โครงสรางการบริหาร 3) ผูบริหารและ

ผูสนับสนุนการศึกษา 4) ครูผูสอน 5) ผูเรียน 6) หลักสูตร 7) 
การเรียนการสอน 8) ส่ือและอุปกรณการศึกษา 9) อาคาร
สถานที่และบรรยากาศส่ิงแวดลอม 10) เงินทุนสนับสนุน 
และ 11) การสรางเครือขาย เพื่อใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาทุกโรงที่สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ สามารถไดนําไปปฏิบัติใหเปนไปแนวทางเดียวกัน  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามี
จํานวน 412 โรงเรียน แตในอนาคตมีแนวโนมจํานวน
โรงเรียนลดลง เน่ืองจากขาดคุณภาพในการบริหารโรงเรียน
ในหลาย ๆ ดาน ขาดการบริหารจัดการศึกษาที่เปนระบบ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2558) ไดประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมรอบสาม (ป 2554-2558) มีจํานวนโรงเรียนที่รับการ
ประเมิน 41 โรงเรียน ผานเกณฑ 40 โรงเรียน ไมผานเกณฑ 
1 โรง ตัวบงชี้ ในรายดานมีคาเฉล่ียคอนขางต่ําในบาง
โรงเรียนที่ผานเกณฑ แตยังตองปรับปรุงในการบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบ ปญหาของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เ กิดจากการปรับเป ล่ียนในระบบการศึกษาและการ
เปล่ียนแปลงของหนวยงานที่เก่ียวของ สวนหน่ึงเกิดจากการ
ไมเคยคาดการณทิศทางความเปนไปไดของกระบวนการจัด
การศึกษา กอใหเกิดปญหาการบริหารตามมาหลายดาน 
สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในปจจุบัน สอดคลองกับพระ
มหาอภิรักษ  จักรแกว (2553 : 105-109) ที่ไดศึกษา พบวา 
การบริหารงานวิชาการยังไมเปนระบบ ผูบริหารยังไมไดเปน
นักจัดการศึกษามืออาชีพ ผลการประเมินคุณภาพของการ
จัดการศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษายังไมผาน
เกณฑ หลักสูตรยังไมมีลักษณะเฉพาะของการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณร และยังสอดคลองกับ พระมหาณัฐพล   
คําดอน (2548 : 124-132) ที่ไดศึกษาการบริหารงานบุคคล 
พบวา ครูยังไมไดรับสวัสดิการที่ ม่ันคง การสรรหา วาจาง 
แตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนขั้น เล่ือน
ตําแหนง ยังไมไดมาตรฐาน ดานพระครูใบฎีกาบุญชู      
บุญวงษ (2555 : 104) ไดศึกษา พบวา รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไมสอดคลอง
กับการบริหารการศึกษาตามสภาพความเปนจริงของ
โรงเรียน และสุนทรา จันทรโต (2553 : 87-89) ไดศึกษา
พบวา การบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมยัง
ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน อีกทั้ ง
บัณฑิต ศรีชัย (2548 : 74-80) ไดศึกษางานวิจัย พบวา การ
บริหารงานทั่วไป งานธุรการ ขาดบุคลากรจัดเก็บงานใหเปน
ระบบงานบริการ ควรสํารวจความพึงพอใจตอการบริการ
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และมีการตรวจสอบอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การจัดการศึกษา
ของโรง เรียนพระปริ ยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึ ง
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อรองรับ
การศึกษาในทศวรรษหนา  
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต เรื่อง ทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
ทศวรรษหนา (2560-2569) โดยผลการวิจัยดังกลาวน้ี จะ
ทําใหทราบถึงทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนา (2560-2569) 
และผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนงานตลอดจนสามารถกําหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเกิด
ประโยชนแกสถานศึกษา องคกร ผูบริหาร ครู ผูสอน 
นักเรียน สังคม และประเทศชาติตอไป  
 
คําถามการวิจัย 
 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในทศวรรษหนา (2560-2569) ที่ เปนไปไดควรเปน
อยางไร 
 
วัตถุประสงค 
 การ วิ จัย ครั้ ง น้ี มีค วามมุ ง หมาย  เ พื่ อศึ กษา        
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
ทศวรรษหนา (2560-2569)  
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ขอบเขตของเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเน้ือหา โดยศึกษา
เฉพาะทิศทางที่เปนไปไดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนาภายในป 
2560-2569 โดยมุงศึกษาการจัดการศึกษาใน 11 ดาน 
ไดแก 1) การบริหารจัดการ 2) โครงสรางการบริหาร 3) 
ผูบริหารและบุคลากร 4) ครูผูสอน 5) ผูเรียน 6) หลักสูตร 
7) การเรียนการสอน 8) ส่ือและอุปกรณการศึกษา 9) 
อาคารสถานที่และบรรยากาศส่ิงแวดลอม 10) เงินทุน
สนับสนุน และ11) การสรางเครือขาย 
 กลุมเปาหมาย 
 การกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัย
ครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตกลุมเปาหมาย ที่เปนผูเชี่ยวชาญ 

โดยผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่
เก่ียวของกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จํานวน 19 รูป/คน จําแนกไดดังน้ี  
 1) กลุมผูเชี่ยวชาญกําหนดนโยบายดานการศึกษา 
จํานวน 6 คน  
 2) กลุมผูเชี่ยวชาญปฏิบัติตามนโยบาย จํานวน 3 
คน  
 3) กลุมผู เชี่ยวชาญดานการศึกษาและศาสนา 
จํานวน 10 รูป/คน  
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงอนาคต (Future 
Research) ใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ใน
การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การศึกษาประวัติความเปนมา สภาพ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตการบริหารจัดการศึกษาของ
โร ง เ รี ย นพร ะปริ ยั ติ ธ ร ร มแผนกสา มัญศึ กษา  ด ว ย
กระบวนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อ
ประมวลภาพความเปนมา สภาพปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตดานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา และการทําการสัมภาษณ ผูบริหาร
สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาทั้งแผนกสามัญและดานการ
ศาสนาในสถานศึกษา โดยสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน พระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจํานวน 12 คน และสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดคริสตจักร จํานวน 1 โรง ตาม
แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง แลวจึงนําขอมูลที่ไดมากําหนด
กรอบการวิจัย 
 ระยะที่ 2 เพื่อจัดทําทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2560-2569) ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี รอบที่ 1 สราง
แบบสัมภาษณ ก่ึง มีโครงสรางเพื่อใช ในการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน หาคุณภาพเครื่องมือที่เปนแบบ
สัมภาษณก่ึงมีโครงสราง โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน
ตรวจสอบความเที่ ย งต รง เชิ ง เ น้ื อหา  รอบที่  2  ส ง
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญชุดเดิมทําการ
ประมาณคาความเปนไปไดของแนวโนมทิศทางการจัด
การศึกษา รอบที่ 3 สงแบบสอบถามที่มีผลการวิเคราะห
ขอมูลกลับไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิมทําการยืนยันคําตอบเดิม
หรือเปล่ียนแปลงคําตอบ การประมาณคาความเปนไปได
และคาความสอดคลองของแนวโนมทิศทางเชิงอนาคตภาพ 
จากน้ันผู วิจัยนําขอมูลที่ไดมาคัดเลือกแนวโนมทิศทางที่
เปนไปไดในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ เปนแนวโนมทิศทางที่
มีคามัธยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และแนวโนมทิศทางที่มีความ



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

16

 

สอดคลองกันของความเห็นผูเชี่ยวชาญที่มีคาพิสัย ควอไทล
ไมเกิน 1.5 มาเขียนเปนทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2560-2569)  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย 
แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง จํานวน 2 ชุด และแบบ 
สอบถามจํานวน 2 ชุด  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดขอหนังสือราชการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพื่อขอ
ความอนุเคราะหเก็บขอมูลสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 13 คนแลวทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
มากําหนดกรอบทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แลวจัดทําแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง จากน้ัน
ผูวิจัยไดขอหนังสือเพื่อขอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 19 
คน หลังจากการสัมภาษณได วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
แบบสอบถามสงไปใหผูเชี่ยวชาญไดตอบแบบสอบถามรอบที่ 
1 เม่ือไดแบบสอบถามครบทั้ง 19 ชุด ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม ซ่ึงพบวามีความสมบูรณทุก
ชุดจึงทําการวิเคราะหขอมูล ในรอบที่  2 ผู วิจัยสง
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิมทั้ง 19 คน ไดตอบ 
เม่ือผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาครบทุกชุดแลวทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ซ่ึงพบวามีความ
สมบูรณทุกชุด จึงทําการวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 13 คน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเน้ือหา นําผลที่ไดมาประกอบการทํากรอบแนวคิด
การวิจัย  
 2. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ 19 คน ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการจดบันทึกและ
ถอดเทปคําสัมภาษณทั้งหมดมาเรียบเรียงและสังเคราะหเชิง
เน้ือหา นํามาเขียนเปนรางทิศทางการจัดการศึกษาแลว
จัดทําเปนแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อประมาณคาความเปนไปไดของแนวโนมทิศ
ทางการจัดการศึกษา 
 3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามรอบที่ 1 
และจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
เพื่อหาคามัธยฐาน (Median) คาพิสัยระหวางควอไทล 
(Inter-quartile Range) โดยจะคัดเลือกเฉพาะแนวโนม
ทิศทางขอกระทงที่ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และ

แนวโนมที่มีความสอดคลองกันของความคิดเห็นของกลุม
ผูเชี่ยวชาญ มีคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-quartile 
Range) ไมเกิน 1.5  
 
สรุปผล 
 สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 19 คน ซ่ึงประกอบดวยการจัด
การศึกษาใน 11 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ โครงสราง
การบริหาร ผูบริหารและผูสนับสนุนการศึกษา ครูผูสอน 
นักเรียน หลักสูตร การเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ
การศึกษา อาคารสถานที่และบรรยากาศส่ิงแวดลอม เงินทุน
สนับสนุน และการสรางเครือขาย มีจํานวนขอกระทงรวม
ทั้งส้ิน 106 ขอกระทง และจากการสรุปผลการประมาณคา
แนวโนมความเปนไปไดทั้ง 106 ขอกระทง พบวาแนวโนม
ทิศทางขอกระทงที่มีโอกาสเปนไปไดในระดับ มากที่สุด มี
จํานวน 33 ขอกระทง และแนวโนมทิศทางขอกระทงที่มี
โอกาสเปนไปได ในระดับมาก มีจํานวน 73 ขอกระทง และ
มีความเห็นสอดคลองของผู เชี่ยวชาญทุกขอกระทงไมมี
แนวโนมทิศทางขอกระทงใดที่มีโอกาสเปนไปไดต่ํากวาระดับ
มาก หรือมีความเห็นไมสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา 
ขอกระทงทั้งหมดจํานวน 106 ขอกระทง ผานการคัดเลือก
ตามเกณฑที่กําหนดไว กลาวคือ เปนแนวโนมทิศทางขอ
กระทงที่มีคามัธยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และแนวโนมทิศทาง
ที่มีความสอดคลองกันของความเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มี
คาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.5 ดังน้ัน ในขั้นตอนของ
การเขียนสรุปภาพอนาคต ผูวิจัยไดเลือกขอกระทงที่เปน
ประเด็นสําคัญและมีจุดเดนที่สอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามา
เขียนเปนทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2560-2569) 
ทั้ง 11 ดาน ดังน้ี 
 1.  ทิศทางการจัดการศึกษาดานการบริหาร
จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
ทศวรรษหนา จากผลการวิจัย พบวา ภาพรวมของการ
บริหารจัดการในทศวรรษหนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดย
บริหารจัดการโรงเรียนใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 
มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลทางการเรียน การบริหารจัดการดานวิชาการ
เนนความเจริญงอกงามทางสติปญญา คุณธรรมและ
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จริยธรรมควบคูกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่เกงรอบดานทั้งความรูทาง
พระพุทธศาสนาและสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ การ
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรและภารกิจแตละงานมี
ความชัดเจน ทั้งงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ 
และงานบริหารทั่วไป วางตัวบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่การ
สอนและงานสนับสนุนเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและ
ความถนัด จัดหลักสูตรพื้นฐานที่เนนหลักธรรมทางศาสนา
เพื่อเกิดความซาบซ้ึงในพระธรรมคําสอน ปลูกฝงใหนักเรียน
เปนศาสนทายาทโดยการฝกปฏิบัติมากกวาการเรียน
ภาคทฤษฎี พรอมกันน้ี ยังมีโรงเรียนตนแบบโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทําใหเติมเต็มใหกับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมทั่วประเทศสามารถเขามาศึกษา วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียนพระพุทธศาสนาใหดีเลิศเปนตนแบบในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
ใหสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ดาน คือ 
กระบวนการคิด กระบวนการมีสวนรวม กระบวนการ
ส่ือสาร และกระบวนการใช ICT มีครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่เปนเจาของภาษามาสอนนักเรียนไดฝกออกเสียงส่ือสารได 
ส่ิงที่ขาดไมไดคือกระบวนการการบริหารจัดการสราง
ผูบริหาร ครูและนักเรียนเปนคนดีมีศีลธรรมเปนแบบอยางที่
ดีแกคนในสังคม และการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบไดอยางตอเน่ือง 
 2. ทิศทางการจัดการศึกษาดานโครงสรางการ
บริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
ทศวรรษหนา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนสําเร็จ
การศึกษาดานการบริหารการศึกษา สามารถนําหลักทฤษฎี 
เทคนิค แนวคิด ดานการศึกษาไปปรับใชในการบริหาร
โรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการปรับโครงสรางการ
บริหารจากเดิมสังกัดมหาเถรสมาคม มาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน หรื อสํา นักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมสนับสนุน
งบประมาณและดูแลการศึกษาในทองถิ่น รวมทั้งการศึกษา
ของสงฆ ระ ดับ จั งห วัด มี กา รแต งตั้ งคณ ะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ทั้งฆราวาสและพระสงฆ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาควบคูกับการพัฒนาทองถิ่น มหาเถรสมาคม
และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูใหนโยบายและ

กระจายอํานาจในการปฏิบัติใหสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน้ัน ๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
โครงสรางการบริหารงานในอนาคตลดขั้นตอนการบริหาร
โดยกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางมาสูระดับ
จังหวัด มีกรอบภาระงานรายละเอียดการเขาสูตําแหนงและ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงาน สนับสนุนบุคลากรในสังกัดได
ศึกษาตอหรือฝกอบรม เพื่อใหเกิดความผูกพันและกลับมา
รับใชองคกร ในอนาคตโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษามีนักเรียนที่เปนพระภิกษุสามเณรลดลง จะมีระเบียบ
รองรับในการจัดหานักเรียน จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจํา
อําเภอ หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจําจังหวัด 
 3. ทิศทางการจัดการศึกษาดานผูบริหารและ
ผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ในทศวรรษหนา ผลการวิจัย พบวา ผูจัดการ 
ผูอํานวยการ หรือครูใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีวิสัยทัศนสามารถพัฒนาโรงเรียนสูเปาหมายที่
กําหนดไว ผูบริหารเปนผูนําดานวิชาการ และผูนําแหงการ
เปล่ียนแปลง มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การส่ือสารและเพื่อการบริหารจัดการศึกษา มีประสบการณ
ดานการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการศึกษาทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาต ิมีสมรรถนะการบริหารจัดการที่
จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารที่ เปน
ผูจัดการ ผูอํานวยการ หรือครูใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาเปนพระภิกษุมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ระดับปริญญาโท ในสาขาการบริหารการศึกษา ผานการ
ฝ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตในกรณีที่ไมผานการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ผู จั ดการ 
ผูอํานวยการ หรือครูใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑผูบริหาร
สถานศึกษาของ สพฐ.เพื่อคัดเลือกคนดีคนเกงเขารับ
ตําแหนง ผูบริหารมีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการ
ส่ือสาร และประชาสัมพันธผลงานในโรงเรียนที่ไดรับรางวัล 
ดานวิชาการ เชน ชนะเลิศการแขงขันดานวิชาการ 
 4. ทิศทางการจัดการศึกษาดานครูผูสอนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในทศวรรษหนา 
ผลการวิจัย พบวา มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาใหทํางานเชิงรุกเนนการมีสวนรวมและการ
ทํางานเปนทีม จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ตนเองและการศึกษาตอของบุคลากรในสถานศึกษาอยาง
เพียงพอ โรงเรียนมีการประเมินครูผูสอน และนําผลการ
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ประเ มินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศนและขอบขายการบริหารงาน
บุคคลที่ชัดเจน มีอัตรากําลังสอดคลองกับปริมาณภาระงาน 
กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใหสถานศึกษาในการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากร
ในสถานศึกษาไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน กําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให
เปนแนวทางกับการปฏิบัติงานของบุคลากร อัตราเงินเดือน
และคาตอบแทนเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนของ
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและ
ระเบียบวาดวยอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน จัดสวัสดิการ
ไหกับบุคลากรในสถานศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
บรรจุครูฆราวาสเปนขาราชการหรือพนักงานราชการเพื่อ
ความม่ันคงในหนาที่การงาน สรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรโดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนและมี
คุณงามความดีเปนที่ปรากฏ นําผูเชี่ยวชาญของทองถิ่นเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 5. ทิศทางการจัดการศึกษาดานผู เรียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในทศวรรษหนา 
ผลการวิจัย พบวา ผู เรียนมีความรูทางธรรมพรอมที่จะ
เปนศาสนทายาทเปนกําลังสําคัญในการเผยแผคําสอนใน
พระพุทธศาสนาและเปนที่พึ่งของสังคม ผูเรียนเปนพระภิกษุ
สามเณรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑตามระเบียบโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในอนาคตโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษามีผูเรียนลดลง มีการเปดโอกาสให
นักเรียนฆราวาสไดเขามาศึกษาเรียนรวมได  มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยติดตามชวยเหลือผู เรียนสามารถ
ตรวจสอบและสืบคนแหลงขอมูลที่เก่ียวของได มีระบบ คัด
กรองผูเรียนแยกเปนกลุมพิเศษ กลุมปกติ กลุมเส่ียงและมี
ระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมและใหความสําคัญกับ
ผูเรียนในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและชีวิตที่
พอเพียง สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธ 
ศาสนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสุขและมีความ
เปนอยูที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพและความประพฤติของผูเรียน
ใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนอยางเครงครัด ปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยใหผูเรียนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุข สงเสริมความเปนผูนําใหมี
ความรูความสามารถตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
ในอนาคตโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ปรับเปล่ียนระเบียบใหผูเรียนที่เปนฆราวาสสามารถเขามา
เรียนรวมดวยเพื่อแกปญหาไมมีผูเรียน ผูเรียนของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปนผูเรียนที่มี อัตลักษณ
เฉพาะ 
 6. ทิศทางการจัดการศึกษาดานหลักสูตรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในทศวรรษหนา 
ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
ความเปนเลิศดานคุณธรรมจริยธรรม และมีรายวิชาธรรม
และบาลี หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น มีหลักสูตรทางเลือกที่เปนมาตรฐานสากล เชน หลักสูตร 
EP (English Program) หรือหลักสูตรที่สงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพของ
ผูเรียน หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับเอกลักษณและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ มีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธหลักสูตร
สถานศึกษาแกสาธารณชนอยางตอเน่ือง โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถบรรยาย
ธรรมและส่ือสารเปนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการศึกษา
สงฆเผยแผสูนานาประเทศ มีหลักสูตรใหนักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห สังเคราะหได โดยใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการทุก
รายวิชาและใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 7. ทิศทางการจัดการศึกษาดานการเรียนการ
สอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
ทศวรรษหนา ผลการวิจัย พบวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดจิตสํานึกในความเปนศาสนทายาท จัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูไปพรอม ๆ กับการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต จัดทําแผนการ
เรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวม สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเน่ือง 
ใชการแนะแนวเปนสวนหน่ึงในการจัดการเรียนรู  จัด
กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร ลงมือปฏิบัติและเนน
พัฒนาทักษะผูเรียนดานการใชชีวิต การส่ือสาร การคิด การ
แกปญหา มีการใชและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนได
เรียนรูดวยการปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรูและเครือขายการ
เรียนรูทั้งภายในและนอกสถานที่ จัดกระบวนการเรียนการ
สอนในบทเรียนแลวประยุกตใช กับเหตุการณในปจจุบัน
เพื่อใหกาวทันความเปล่ียนแปลงของโลก กระบวนการเรียน
การสอนเนนการใชภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ส่ือสารได จัดกระบวนการเรียนการสอนนอกหองเรียน เชน 
การทัศนศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเพิ่มทักษะ 
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 8. ทิศทางการจัดการศึกษาดานส่ือและอุปกรณ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในทศว ร ร ษห น า  ผ ลการ วิ จั ย  พบว า  มี ห อ ง เ รี ย น
อิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย หองทดลอง หองปฏิบัติการทุก
กลุมสาระการเรียนรู สามารถเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู
สืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทั้งแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอยางหลากหลายและสอดคลองกับ
ความตองการบูรณาการกระบวนการเรียนรูควบคูกับแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง มี
หองสมุดเปนแหลงเรียนรูในสถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู ครูมีความสามารถในการ
ผลิตส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูทั้งในระบบ Online และ 
Offline จัดสรรงบประมาณในการจัดทําส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาใหกับครูและผูเรียนอยางเพียงพอ 
 9. ทิศทางการจัดการศึกษาดานอาคารสถานที่
และบรรยากาศส่ิงแวดลอมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในทศวรรษหนา ผลการวิจัย พบวา 
อาคารเรียน หองเรียน สวาง สะอาด สงบ มีหองกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรูทุกกลุมสาระ และจัดนิทรรศการให
ทันสมัยอยูเสมอ อาคารเรียนไดรับการดูแลบํารุงรักษามี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ พ ร อ ม ใ ช ง า น ไ ด ต ล อ ด เ ว ล า 
สภาพแวดลอมในสถานศึกษา จัดภูมิทัศนเหมาะสมกับการ
เรียนรู สะอาดรมรื่นสวยงามเปนไปตามหลักสุขอนามัย เปน
แหลงเรียนรูที่ใชประโยชนไดอยางคุมคา สรางจิตสํานึก
ให กับบุคลากรและผู เรียนในการดูแลรักษาหวงแหน
ทรั พ ย า กร แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น ส ถ าน ศึ ก ษ า มี
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่พรอมใชงาน มีหองพักครู 
หองสมุด และหองพยาบาลที่มีสภาพดีพรอมใชงานมีหองนํ้า
หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ 
 10.  ทิ ศ ท างการ จั ดการศึ กษาด าน เ งิ นทุ น
สนับสนุนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
ทศวรรษหน า  ผลการ วิจัย  พบว า ได รั บการ จัดสรร
งบประมาณจากรัฐแยกเปน 1) งบบุคลากร ไดแกเงินเดือน
ผูบริหาร ครูผูสอน และเจาหนาที่  2) งบพัฒนา ไดแก 
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการอบรมตาง ๆ 
และ3) งบลงทุน ไดแก คาใชจายสําหรับครุภัณฑ การ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณ และงบประมาณสําหรับส่ิงกอสราง มี
การจัดตั้งสมาคมศิษยเกาขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพยในการ
จัดซ้ืออุปกรณเสริมการเรียนรู  จัดตั้งกองทุน และทํา

กิจกรรมอ่ืนที่เปนประโยชน ประกาศใหผูมีจิตศรัทธาเปน
เจาภาพ คาภัตตาหาร คาวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการสอน
ที่จําเปน โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและการบัญชีที่
โปรงใสสามารถตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ การใช
จ ายงบประมาณที่ ได รับจากรัฐ  มีการตรวจสอบโดย
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อปองกันมิใหใช
จายงบประมาณผิดวัตถุประสงค ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขามาสนับสนุนในดานการจัดการศึกษาเพราะถือวา
เปนการพัฒนาคนในทองถิ่น โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของโรงเรียน 
 11.  ทิศทางการจัดการศึกษาดานการสราง
เครือขายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
ทศวรรษหนา ผลการวิจัย พบวา มีการสรางเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยสงฆ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 
ในพื้นที่จังหวัดน้ัน ๆเพื่อใหมีนักศึกษามาฝกประสบการณ
การสอนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สราง
เครือขายกับโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อ
แลกเปล่ียนดานวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน และ
เพื่อขอคําแนะนําการเรียนการสอนที่เปนเลิศดานวิชาการ 
รวมทั้ งสรางเครือขายกับโรงเรียนในตางประเทศเพื่อ
แลกเปล่ียนครู พัฒนาความรูของครูผูสอน และแลกเปล่ียน
ผูเรียนในภาคการศึกษา เพื่อสรางประสบการณและองค
ความรูใหมแกผูเรียน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยที่นํามาอภิปรายในขั้นตอนน้ีคือ ทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2560-2569) ผูวิจัยได
นําเสนอประเด็นการอภิปรายผลดังน้ี 
 ผลจากการวิจัยพบวา ทิศทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษ
หนา (พ.ศ. 2559-2568) ดานการบริหารจัดการมีจุดเดนใน
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ โดยในภาพรวมของการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังไมมีการ
จัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ มีผลกระทบในการสืบคนขอมูล
อันจะ มี ผลตอการบริห ารงาน วิชาการ  การ บริหา ร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป โดยใหการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค เปาหมาย 
วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน สอดคลองกับ สถาพร 
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สังขขาวสุทธิรักษ (2550 : 215-217) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัย
ที่จําแนกการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา องคประกอบบางประการของกระบวนการ
บริหาร ประกอบดวย การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน ตรวจสอบงบประมาณ บรรจุคนเขาทํางานใหพอ
กับความตองการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร 
มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลทางการเรียน สวนโครงสรางการบริหารของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใหมีโครงสรางที่
กระจายอํานาจไปสูทุกจังหวัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ตั้งอยู โดยตั้งเปนรูปแบบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดูแล
กํากับโดยเฉพาะ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วในการบริหาร 
ไมใชกระจุกที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด สอดคลองกับ ศศกร  ไชยคําหาญ 
(2550 : 211-217) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา โครงสรางที่เหมาะสมขององคการ มีคานํ้าหนักของ
องคประกอบสูงที่ สุด มีการกําหนดบทบาทหนาที่ตาม
โครงสรางที่ชัดเจน มีงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหาร 
มีแหลงความรูที่ เขาถึงไดงายหลากหลาย และมีการจัด
บุคลากรในตําแหนงตามความรูความสามารถ อีกประการ
หน่ึงการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ยังติดอยูที่ผูบริหาร โดยเฉพาะผูอํานวยการโรงเรียนสวนน้ี
จะสําคัญมาก โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จะ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่ดีอยู ที่ ผู อํานวยการจะ มี
กระบวนการบริหารจัดการใหเปนระบบ โดยพระที่ทําหนาที่
ผูอํานวยการโรงเรียนควรปรับเปล่ียนทัศนะในการบริหาร
ใหมตองศึกษาเพิ่มเติมในสายการบริหารการศึกษา เพื่อ
นําเอาทฤษฎีหลักการบริหารมาปรับใช ในการบริหาร
โรงเรียนจึงจะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ ปจจุบันน้ีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมคอนขางเงียบเหงา เปนแคโรงเรียนทางเลือก
สําหรับลูกคนจนที่เขามาบวชเรียนเพื่อไดวุฒิ ดังน้ันผูบริหาร
ตองศึกษาเพิ่มเติม โดยใหสํานักงานพระพุทธศาสนาออก
คาใชจายสนับสนุนในการศึกษาตอ สอดคลองกับจุฑารัตน 
นิรันดร (2552 : 157-161) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
เปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูและ
บุคลากร คอยใหคําแนะนําและปรึกษาของครูและบุคลากร 
บริหารโรงเรียนแบบมีแผน มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนจะทําให
โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีแนวคิดการ
เปล่ียนแปลง บริหารงานโรงเรียนแบบใหม ที่จะชวยให
โรงเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เปนผูนําดานวิชาการ และ

ผู นําแหงการเป ล่ียนแปลง ผูบริหารควรมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา ในดานครูผูสอนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม เปนผูมีความรูและจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตรงกับวิชาที่สอน มีจิตวิญญาณความเปนครูมีเทคนิคการ
สอน และเตรียมการสอนเสมอ สอดคลองกับวิโรจน      
สารรัตนะ (2556 : 31-32)ไดกลาวถึงทักษะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนศตวรรษที่เขาถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ตาง ๆ ไดอยางงาย เปนศตวรรษที่ตองการอะไรมากกวาการ
เขาใจทฤษฎีเบื้องตนทางการศึกษา และการจัดชั้นเรียน แต
ครูตองทํางานอยางรวมมือกับคนอ่ืนเพื่อนําเอาเทคโนโลยี
ใหม ๆ เขาสูหองเรียน และเตรียมผูเรียนออกสูโลกกวาง 
ดานผู เรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู เรียนเปน
พระภิกษุสามเณร หรือฆราวาส มีความรูทางธรรมพรอมที่
จะเปนศาสนทายาท เปนกําลังสําคัญในการเผยแผคําสอนใน
พระพุทธศาสนาและเปนที่พึ่งของสังคม สงเสริมความเปน
ผูนํา สงเสริมความรูความสามารถตามศักยภาพของผูเรียน
แตละบุคคล สอดคลองกับ กัญญาบุตร  ลอมสาย (2552 : 
261-262) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 
คุณลักษณะของผูเรียนที่สงเสริมความสามารถทางการคิดจะ
สงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิผล มีความคิดรวบยอดที่
ถูกตอง ดานเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม มี
การใช ICT มาชวยสอน เนนการ สอนใหนักเรียนพูด
ภาษาอังกฤษ สามารถส่ือสารไดเปนจุดเดนของโรงเรียน
สอดคลองกับนงลักษณ  เรือนทอง (2550 : 186) ไดศึกษา
เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิผลน้ันเกิดจาก โรงเรียนมีกลยุทธ
ที่แสดงถึงความคาดหวังตอความสําเร็จของนักเรียน จัด
กระบวนการเรียนการสอนในบทเรียนแลวประยุกตใชกับ
เหตุการณในปจจุบันเพื่อใหกาวทันความเปล่ียนแปลงของ
โลก กระบวนการเรียนการสอนควรเนนการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อใหนักเรียนนักเรียนสามารถส่ือสารได ดานหลักสูตรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
ความเปนเลิศดานคุณธรรมจริยธรรม และมีรายวิชาธรรม
และบาลี หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น โรงเรียนมีหลักสูตรทางเลือกเปนมาตรฐานสากล เชน 
หลักสูตร English Program (EP) มีหลักสูตรที่สงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพ
ของผูเรียน หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับเอกลักษณ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้ งโรงเรียนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ 
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ติดตาม ประ เ มินผลการ ใชห ลัก สูตร  และห ลักสูตร
สถานศึกษาที่สอนเปนภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนสามารถ
บรรยายธรรมและส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับ
การศึกษาสงฆเผยแผสูนานาประเทศ สอดคลองกับวิโรจน 
สารรัตนะ (2556 : 83-85) ใหความเห็นวา หลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 จะตองเนนความมีคุณภาพตอการเรียนรูของ
นักเรียนทุกคน ทําใหเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาลักษณะ
บุคคลให กับนักเรียนได  โดยสามารถตอบสนองความ
ตองการ ความใฝฝน อัจฉริยะภาพ และความสนใจ ของ
ผูเรียนได ดานการสรางเครือขายของโรงเรียนพระปริยัติ
ธ ร ร ม  มี ก า ร ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย กับ มหา วิทย า ลั ย ส ง ฆ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ในพื้นที่จังหวัดน้ัน 
ๆเพื่อใหมีนักศึกษามาฝกประสบการณการสอนที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สรางเครือขายกับ
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อแลกเปล่ียนดาน
วิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน และเพื่อขอคําแนะนํา
การเรียนการสอนที่เปนเลิศดานวิชาการ รวมทั้งสราง
เครือขายกับโรงเรียนในตางประเทศเพื่อแลกเปล่ียนครู 
พัฒนาความรูของครูผูสอน และแลกเปล่ียนผูเรียนในภาค
การศึกษา เพื่อสรางประสบการณและองคความรูใหมแก
ผูเรียนสอดคลองกับ วรรณพร  สุขอนันต (2550 : 163-
171) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา การสรางเครือขายจะชวยให
ผูบริหารและครูผูสอน ไดมีการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร 
แนวคิด ทักษะ ความรู ประสบการณ เครื่องมือและส่ือ   
ตาง ๆ ผานการประชุม การสัมมนา การแลกเปล่ียนเรียนรู 
การพูดคุย การศึกษาดูงาน และการใหความรวมมือกันใน
การดําเนินโครงการ การแบงปนทักษะ และประสบการณ
ใหแกกันเปนการเสริมความสมบูรณใหกับผูบริหารและ
ครูผูสอน ที่เปนสมาชิกเครือขาย จะชวยลดขั้นตอนการ
ทํางานและการใชทรัพยากรที่ ซํ้าซอน ทําใหการพัฒนามี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเขาใจกันมากขึ้น นําไปสู
การทํางานรวมกันเพื่อประโยชนทุกฝาย ตอบสนองความ
ตองการในการแกปญหา ไดรับความชวยเหลือ ไดรับกําลังใจ 
การจูงใจและการยอมรับ จากเพื่อนรวมวิชาชีพ ซ่ึง มี
ความสําคัญตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางยิ่ง การ
ทํางานรวมกันของเครือขายใหประสบผลสําเร็จ 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2560-2569) ไดคนพบทิศทางทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซ่ึงจะเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใหมี
ประสิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  ดั ง น้ัน  เพื่ อใหการส ง เสริ ม
กระบวนการการพัฒนาตามบริบทที่ เปนจริงในปจจุบัน 
ผูวิจัยเสนอแนะทางนําไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถร
สาคม และกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนําขอคนพบจาก
การวิจัยในครั้งน้ี ในประเด็นที่เปนขอสรุปทิศทางการจัดการ
จัดการศึกษา ไปเปนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจระดับ
นโยบาย และกําหนดเปนนโยบายการจัดการศึกษาของ
โร ง เ รี ย นพร ะปริ ยั ติ ธร ร มแผนกสา มัญศึ กษา ให มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
 2. ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาสามารถศึกษาและนําขอสรุปประเด็นที่ เปนทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาทั้ง 11 ดาน ที่ ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน ไปประยุกตไปใชในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. สามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปทดลองใชกับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยเลือก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ ไดรับรางวัลเปนที่ยอมรับ 
เปรียบเทียบกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วไป เพื่อศึกษาผล
ในเชิงปฏิบัติความเปนไปไดของทิศทางการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 2. ควรศึกษาทิศทางทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยอ่ืน เชน การพัฒนาโมเดลสมการโครงสรางของ
องคประกอบที่สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทศวรรษหนา 
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การศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการวางแผนบรหิารโรงเรียนประถมศกึษา 
           สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ เขต 3 

A Study of Problems and Solution for Administration Planning in the Primary Schools 
under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 

 
                                                                                                           ปฏิภัทร  ปุณณขันธ* 

                                                                                                                        ดร.คมสันทิ ์ขจรปญญาไพศาล** 
                                                                                                  ดร.ธีระ  ภูดี*** 

 
บทคัดยอ  
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
2) ศึกษาแนวทางแกปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน
ปร ะถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 แบงการวิจัยออกเปน 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 กลุมตัวอยาง คือผูบริหารโรงเรียนและครู
ผูรับผิดชอบจัดทําแผนบริหารโรงเรียน จํานวน 264 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอย
ละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเน้ือหา ระยะที่ 2 เปนการศึกษาแนวทางแกปญหา 
โดยนําปญหามาจากการศึกษาในระยะที่  1 มาจัดกลุม
ส น ท น า ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  จํ า น ว น  9  ค น
 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหา โดยรวมอยูในระดับ
มากทั้ง 4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 2) แนวทางแกปญหา คือ 
สรางความตระหนักใหกับบุคลากรในโรงเรียน วางแผนการ
ใช งบประมาณ ประสานความร วม มือ กับ  บุ คลากร 
หนวยงานที่เก่ียวของรายงานหนวยงานตนสังกัดเพื่อชวย
สนับสนุนงบประมาณ จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา ให
ทีมงานเขารับการอบรมอยางตอเน่ือง จัดประชุมปฏิบัติการ
ใหบุคลากรไดฝกปฏิบัติจริง จัดลําดับความสําคัญโครงการ 
ประยุกตและบูรณาการกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับ
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณที่มีอยู กําหนดปฏิทินการติดตาม
และประเมินผล แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ นิเทศ ติดตาม
ผลสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เผยแพรรายงานผลการประเมินให
บุคลากรทราบ 

ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 1) 
study the problems of administration planning in 
the primary schools under Kalasin primary 
educational service area office 3 2) study the 
solutions of administration planning in the primary 
schools under Kalasin primary educational service 
area office 3. The research was divided into two 
phases. The sample of Phase 1 consisted of 264 
administrators and teachers who were responsible 
for the school administration. The instrument was 
a questionnaire. Percentage, mean, standard 
deviation and the content analysis were used for 
data analysis. Phase 2 was to study the solutions 
of administration planning gained from Phase 1 
using focus group participated by 9 administrators. 
 The results of this study revealed that  1) 
The level of the operation was at a high level for 
all 4 steps. 2) The solutions were raising 
awareness for staff in schools, planning a budget, 
working cooperatively with the personnel of other 
related agencies, reporting agencies to support the 
school budget, establishing educational 
development fund, having the team participate in 
the relevance workshop, organizing the workshop 

 

 
*นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ 
**ผูชวยศาสตราจารยประจํา สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
***อาจารยประจํา  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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related to their work, prioritizing projects, applying 
and integrating activities to be relevant to the 
budget and materials available, planning a 
monitoring and evaluation, appointing supervisory 
board for continuous monitoring and publishing 
the reports of the  assessment. 
  
คําสําคัญ  :  แนวทางแกปญหาการวางแผน, ผูบริหาร
    สถานศึกษา, การบริหารสถานศึกษา 
Keywords :  Solutions of Administration  
    Planning, Administrators,   
    Educational Management 
 
บทนํา 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3ตามมาตรา 9 ซ่ึง
กลาวไววาการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรัฐโดยใหความสําคัญและกําหนดใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปน้ี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2546 :6) 
กอนจะดําเนินการตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนาโดยใหมีการกําหนด
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการซ่ึงตองมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการ
ดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และสวน
ราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวน
ราชการกําหนดขึ้นซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กําหนด ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชนใหเปนหนาที่
ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา
ผลกระทบน้ันหรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
น่ันคือการวางแผนจึงเปนหนาที่อันดับแรกของผูบริหารที่
จะตองดําเนินการ สําคัญที่สุดคือการวางแผนและการ
ควบคุมที่ มีมาตรฐานใชงานในทางปฏิบัติ ได จริ งโดย
สัมฤทธิผลเปาหมายที่กําหนดไวเพราะการวางแผนและการ
ควบคุมดั งกล าวชวย ให ผู บ ริ หารสามารถคาดคะ เน
สถานการณในอนาคตจากขอมูลในอดีตเปนแนวทางการ
วางแผนงานตลอดจนมีกระบวนการควบคุมที่มีหลักเกณฑ
วัดผลไดทันเหตุการณซ่ึงชวยใหสามารถปองกันและรับมือ 

สถานการณฉุกเฉินที่ ไมคาดคิดไดทันทวงที  (วีระวัชร         
สุททรนันท.  2551 : 2–3)สถานศึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปเพื่อใชแผนเปนเครื่องมือในการควบคุมกํากับ
ติดตามโดยมีจุดมุงหมายใหการวางแผนปฏิบัติการประจําป
การวางแผนกลยุทธการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง
มีประสิทธิผลมุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาเปน
เปาหมายหลักแตจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3พบวาสถานศึกษาในสังกัดไดมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแตไมสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3.  2554 : 10–11) 
กลาวคือสถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแตยัง
ปฏิบัติไมครบกระบวนการของการวางแผนไมสามารถนํา
แผนไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงขอมูลที่ใชในการวางแผน
ไมไดจัดทําขึ้นอยางเปนระบบทั้งน้ีอาจเปนเพราะการขาด
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวางแผนผูบริหารไม
เขาใจในเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธและไมใหความสําคัญ
ของการวางแผนซ่ึงเปนผลที่สอดคลองกับความเห็นของ
ธัญญลักษณ  เหลาจันทร (2551) บทบาทผูนําทางการ 
ศึกษากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ ของผู บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกโดยตัวแปรทั้งสองมี
ความแปรปรวนรวมกันประมาณรอยละ 67 แสดงวา
ผูบริหารสถานศึกษาที่ มีบทบาทผูนําทางการศึกษาสูงมี
แนวโนมที่จะปฏิบัติในขั้นตอนตางๆในการจัดทําแผนกลยุทธ
มาก ในเวลาเดียวกันผูบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทผูนํา
ทางการศึกษาต่ํามีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ใน
การจัดทําแผนกลยุทธ ซ่ึงสอดคลองกับ ปราโมทย นิยมการ 
(2547) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่สําคัญไดแกดานการเตรียมการวางแผนปฏิบัติการ
ควรมีการชี้แจงการเตรียมความพรอมในการวางแผนดาน
การวางแผนปฏิบัติการควรประชุมปรึกษาหารือทุกฝาย
รวมทั้งชุมชนและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
วางแผนดานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและ พณธยา 
ธรรมพิทักษพงษ (2547 : 3) เหตุสวนหน่ึงมาจากการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาในสังกัดไมชัดเจนไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรมอาจเปนเพราะ
ผูบริหารโรงเรียนไมคอยใหความสําคัญกับการวางแผน
เทาใดนัก 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาการวางแผน
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 วิจัยในครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ระยะดังตอไปน้ี 
 ระยะที่ 1  การศึกษาปญหาการการวางแผน
บริหารโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3ตามกระบวนการ
วางแผน4 ขั้นตอน 
 ระยะที่ 2  การศึกษาแนวทางแนวทางแกปญหา
การวางแผนบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กําหนดประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษา และ
กําหนดผูใหขอมูลของโรงเรียน คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
และครูผูรับผิดชอบแผนบริหารโรงเรียน 
 ระยะที่ 1 
 1. ประชากร ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
ปการศึกษา 2558 จํานวน 198 โรงเรียน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3.  2558 : 1)  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียน
ปร ะถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 
132 โรงเรียน กําหนดขนาดโดยใชตาราง Krejcie and 
Morgan ไดมาโดยการสุมอยางงาย และกําหนดใหผูให
ขอมูลในโรงเรียน ไดแก 
  2.1  ผู บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
  2.2  ครู ที่ รั บ ผิ ดชอบ จัด ทํ า แผนบริห า ร
โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมผูใหขอมูล 
264 คน 
 ระยะที่ 2  
 1. กลุมเปาหมายที่ใช ในการจัดกลุมสนทนา  
(Focus Group Discussion) กลุมเปาหมาย ที่ใชในการจัด
กลุมสนทนา แนวทางแกปญหาการวางแผนบริหาร โรงเรียน
ประถมศึกษา ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือก

ผูบริหารโรงเรียนดีเดนจากโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 9 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ระยะที่ 1เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) เก่ียวกับปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
ตามแนวทางการวางแผนของสํานักงานประถมศึกษา
แหงชาติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการวางแผน ขั้นวางแผน 
ขั้นปฏิบัติตามแผน และขั้นติดตามและประเมินผล วิเคราะห
หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยวิธีหาคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item–Total 
Correlation) (ทรงศักดิ์  ภูสีออน.  2554 : 67) ไดคา
อํานาจจําแนกรายขอ (r) ระหวาง 0.31 ถึง 0.80 และหาคา
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค     
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 116 ; อางจาก Cronbach.  
1970) ซ่ึงไดคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.94  
 ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แนวคําถามการสนทนากลุม  เปนแนวทางในการ
แกปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 และแบบ
บันทึกขอสรุปการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus 
Group) ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 9 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ระยะที่ 1 ผูวิจัยนําสงกลุมตัวอยางนําสงดวย
ตนเอง  โดยจัดสงแบบสอบถามจํานวน 264 ฉบับ ไปยัง
สถานศึกษาและไดรับแบบสอบถามกลับ จํานวน 264 ฉบับ 
จากน้ันนํามาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และบันทึก
ลงเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 ระยะที่ 2 ดําเนินการจัดสนทนากลุม ผูบริหาร 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ตาม
กระบวนการวางแผนของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการวางแผน 
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผนและขั้นติดตามประเมินผล ที่
มีปญหา เพื่อหาแนวทางแกปญหา โดยทําการบันทึกขอมูล
จากการสนทนากลุม 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ระยะที่ 1 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป คือการวิเคราะหระดับปญหาการการ
วางแผนบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดย
การหาคารอยละ (%) หาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการการ
วางแผนบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis)  
 ระยะที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลความเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 
9 คน จากการจัดสนทนากลุม ดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) แลวเรียบเรียงสังเคราะหเปน
ความเรียง 
 
สรุปผล 
 ระยะที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 มีปญหา
การดําเนินงานการวางแผนบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแยกเปนแตละตอน พบวา มี
การดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่
มีคาเฉล่ียสูงที่สุด ไดแก ขั้นเตรียมการวางแผน รองลงมา
ไดแก ขั้นปฏิบัติตามแผน สวนขั้นตอนที่ มีคาเฉล่ียต่ําสุด 
ไดแก ขั้นติดตามและประเมินผล 
 ระยะที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางแกปญหาการวาง
แผนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จากการจัด
กลุมสนทนา (Focus Group Discussion) สรุปเปนแนว
ทางการแกปญหาในการวางแผน ไดดังน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการวางแผน 
  1.1  ความเพียงพอวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ
วางแผนบริหารโรงเรียน แนวทางการแกปญหา คือ สราง
ความตระหนักใหบุคลากรในโรงเรียนใชทรัพยากรอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  
   1.2  ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะทํ า ง าน
วางแผนบริหารโรงเรียน แนวทางการแกปญหา คือ ปรับลด
งานสอนสําหรับครูที่เปนคณะทํางานลงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ใหแตละคนจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานโดยแยกเปนงานเรงดวน
ตามลําดับความสําคัญของงาน 
 1.3  การมีสวนรวมของคณะครูอาจารยและ
บุคลากรในโรงเรียนในการวางแผนงานโรงเรียน แนว
ทางการแกปญหา คือ จัดประชุมคณะครูและบุคลากร โดย
ใหคณะครูเขารวมเปนคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานในโร 
ทําโครงการนิเทศการเรียนการสอนประจําภาคเรียนและหา
งบประมาณสงเสริมสนับสนุน  
 2.  ขั้นวางแผน 
   2.1  การนําสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน แนวทางการแกปญหา คือ สรางความตระหนักแก
คณะกรรมการ ถึงความสําคัญและความจําเปนในการจัดทํา
โครงการ  
  2.2  ความรูความเขาใจในการเขียนโครงการ
ของคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารโรงเรียน แนวทางการ
แกปญหา คือ จัดประชุมคณะทํางาน ชี้แจงทําความเขาใจใน
การเขียนโครงการ จัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติจริง สง
คณะทํางานเขารับการอบรมอยางตอเน่ือง ใหคณะทํางาน
ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจเอกสาร ขั้นตอน วิธีการ
ในการเขียนโครงการที่ถูกตอง 
  2.3  ความสอดคลองในการจัดทําโครงงาน/
งาน กับนโยบายและเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว 
แนวทาง การแกปญหา คือ วิเคราะหนโยบายตนสังกัด ถึง
จุดมุงหมาย แนวคิด ประโยชน ความเหมาะสม ความเปนไป
ได ในบริบทของโรงเรียนที่จะนําสูการปฏิบัติในระดับ
โร งเ รียนสรางความตระหนักให คณะกรรมการเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของการกําหนดวัตถุประสงค 
เปาหมายและนโยบายใหสอดคลองกับตนสังกัด กําหนด
ปฏิทินการปฏิบัติงานในการวางแผนใหชัดเจน กําหนดเปน
นโยบายของโรงเรียนในการวางแผนอยางจริงจัง โดยถือวา
เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ  
 3.  ขั้นปฏิบัติตามแผน 
  3.1  ความรูความเขาใจในการนําแผนไปสู
การปฏิบัติของคณะครู แนวทางการแกปญหา คือ จัดลําดับ
ความสําคัญแผนงาน โครงการ ปรับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองและเหมาะสมกับงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณที่มีอยู  
  3.2  การนิเทศ ติดตาม การดําเนินการตาม
แผน แนวทางการแกปญหา คือ จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
ตามแผนใหชัดเจน วางแผนการดําเนินงานใหชัดเจน แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยางชัดเจน จัดทําแผนใหมีความ 
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ยืดหยุ น  แต งตั้ งคณะทํ างานเพื่ อ กํ า กับติ ดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอเพื่อให
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
  3.3  การมอบหมายงานและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ แนวทาง 
การแกปญหา คือ กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตาม
งานอยางชัดเจน กําหนดผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม กํากับอยางจริงจัง 
สมํ่าเสมอ 
 4.  ขั้นติดตามและประเมินผล  
  4.1  การจัดประชุมการจัดทําแผน โดยใหทุก
หนวยงานเขารวมประชุม แนวทางการแกปญหา คือ 
กําหนดปฏิทินการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน สราง
ความตระหนักใหบุคลากรทุกคนเห็นประโยชนของการ
ประเมินผล  
  4.2  กา ร ป รั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร ในร ะดั บ
กิจกรรมของโครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ แนวทางการ
แกปญหา คือ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโดยเฉพาะ 
เพื่ อ กํ าหนด กรอบการป ระ เ มิน ส ร า ง เ ครื่ อง มือที่ มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองการวัดและประเมินผลตาม
วัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไว ใหมีการปรับ 
  4.3  สรุปผลการดําเนินงาน ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําป เม่ือ
ส้ินปงบประมาณ แนวทางการแกปญหา คือ ประชุมทํา
ความเขาใจแกบุคลากรเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนที่จะตองมีเกณฑและดัชนีชี้ วัดเพื่อนําไปสู
วัตถุประสงคและเปาหมาย มอบหมายหนาที่ใหศึกษาทํา
ความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดเกณฑหรือดัชนีชี้ วัดผล
สําเร็จของงาน ประชุมครูเพื่อศึกษาเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับ
การกําหนดเกณฑ และฝกใหครูอาจารยกําหนดเกณฑที่จะ
นําไปใชในการประเมินผล จัดสรางคณะครูแกนนําการอบรม
เขาอบรมและขยายผลเพื่อฝกใหครูสรางเกณฑ ฝกอบรม
การจัดทําเกณฑตาง ๆ ในทุก ๆ เรื่องตามระบบประกัน ให
เห็นเปนปกติ 
 
อภิปรายผล 
 1. ปญหาปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จากการวิจัย พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 3.56, S.D. = 0.80) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวา มีปญหาการดําเนินงานอยู
ในระดับมากทั้ง 4 ขั้นตอน สําหรับขั้นตอนที่มีปญหาการ

ดําเนินงานที่คาเฉล่ียสูงที่สุด ไดแก ขั้นเตรียมการวางแผน 
( X  = 3.60, S.D. = 0.88) รองลงมาไดแก ขั้นขั้นปฏิบัติตาม
แผน ( X  = 3.60, S.D. = 0.81) และขั้นวางแผน ( X  = 
3.59, S.D. = 0.75) สวนขั้นที่มีปญหาการดําเนินงานที่
คาเฉล่ียต่ําสุด คือ ขั้นติดตามและประเมินผล ( X  = 3.57, 
S.D. = 0.83) ซ่ึงสอดคลองกับที่ เชาวฤทธ์ิ  ใจม่ัน (2557 : 
99) ที่ศึกษาการปฏิบัติ งานตามกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการประจําปในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา ขั้นตอนที่มีปญหา
ในการปฏิบั ติ มากที่ สุ ด  คื อ  ขั้ น เตรี ยมการวางแผน       
(สนานจิตร  สุคนธทรัพย.  2552 : 81–83) การเตรียมการ
วางแผนมีปญหามากกวาขั้นตอนอ่ืนๆอาจเน่ืองมาจาก ขาด
ขอมูลที่เปนจริงและเปนปจจุบัน ขอมูลที่นํามาใชในการ
วางแผนสวนมากจะคัดลอกจากขอมูลเดิมที่ไดจัดทําไวแลว
ในแผนปฏิบัติการประจําปในปที่ผาน ๆ มา 
  1.1  ขั้นเตรียมการวางแผน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 3.60, S.D. = 0.88) ซ่ึงสอดคลองกับ
อนุชา ลมคําภา(2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะ 
กรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา อําเภอหนองเรือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน เขต 5 พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ในกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจําป โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ขั้นการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ขั้นการวางแผน 
และขั้นการติดตามและประเมินผล ธนวรรณ  สมชื่น (2548) 
ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี 
พบว าการ มีส วนร วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติการวางแผนของ
ผูบริหารและครู โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เขตภาคตะวันออก สรุปไววา สภาพการปฏิบัติการ
วางแผนบริหารโรงเรียนของผูบริหาร และครู สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตภาคตะวันออกโดยภาพรวม 
และตามขั้นการวางแผนทั้ง 4 ขั้นตอน มีระดับของการนําไป
ปฏิบัติการวางแผนบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก 
  1.2  ขั้นวางแผน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  
= 3.59, S.D. = 0.75) ซ่ึงมีปญหามาก และมีคาเฉล่ียที่ ( X  
= 3.87, S.D. = 0.75) สอดคลองกับเครื่องมือขอ 21 คือ
การนําสูการปฏิบัติที่ เปนรูปธรรมอยางชัด เจน อนุชา       
ลมคําภา(2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา ในอําเภอหนองเรือ สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน เขต 5 ผล
การศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็น
ตอการมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจําป 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ธนวรรณ  สมชื่น (2548) ได
ศึกษาการ มีส วนร วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี 
พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และพัชนี  ประสิทธิธัญกิจ (2554) ไดศึกษา
สภาพการปฏิบัติการวางแผนของผูบริหารและครู โรงเรียน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเขตภาคตะวันออก
สรุปไววาสภาพการปฏิบัติการวางแผนบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหาร และครู สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเขต
ภาคตะวันออกโดยภาพรวม และตามขั้นการวางแผนทั้ง 4 
ขั้นตอน มีระดับของการนําไปปฏิบัติการวางแผนบริหาร
โรงเรียน อยูในระดับมาก 
  1.3  ปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน
ปร ะถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 3.60, S.D. = 0.81) และขอที่มี
ปญหามาก ก็คือขอ 35 คือ ความรูความเขาใจในการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติของคณะครู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก   
( X= 4.10, S.D. = 0.97) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ    
มานิส สลางสิง (2551 : 93–94) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวม 
ในการวางแผนบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเ อ็ด เขต2พบวาผูบริหาร
สถานศึกษาครูที่เปนตัวแทนในคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
สวนรวมในกระบวนการวางแผนอยู ในระดับมาก พัชนี   
ประสิทธิธัญกิจ (2554) ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติการ
วางแผนของ ผู บริหารและครู  โ ร งเ รี ยน สั งกัด สํา นัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตภาคตะวันออก ไดสรุปวา 
สภาพการปฏิบัติการวางแผนบริหารโรงเรียนของผูบริหาร 
และครู สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตภาค
ตะวันออกโดยภาพรวม และตามขั้นการวางแผนทั้ง 4 
ขั้นตอน มีระดับของการนําไปปฏิบัติการวางแผนบริหาร
โรงเรียน อยูในระดับมาก นิรวรรณ  วัฒนา (2556 : 107) 
ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี จากการวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่
มีตอการวางแผนการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี มีสาระสําคัญดังน้ี คือ ระดับการ
ปฏิบัติงานราชการบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี มีการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
  1.4  ปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
โดยรวมอยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย ( X  = 3.57, S.D. = 
0.83) และขอที่มีปญหามากในขั้นน้ีก็ คือ ขอ 46 เรื่องการ
จัดประชุม การจัดทําแผน  โดยใหทุกหนวยงานเขารวม
ประชุมกลาวคือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X= 3.82, S.D. 
= 1.31) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพัชนี ประสิทธิธัญกิจ 
(2554) ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติการวางแผนของผูบริหาร
และครู โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต
ภาคตะวันออก ไดสรุปวา สภาพการปฏิบัติการวางแผน
บริหารโรงเรียนของผูบริหาร และครู สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เขตภาคตะวันออกโดยภาพรวม และตาม
ขั้นการวางแผนทั้ ง 4 ขั้นตอน มีระดับของการนําไป
ปฏิบัติการวางแผนบริหารโรงเรียน อยู ในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของนิรวรรณ  วัฒนา (2556) เรื่อง
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโร งเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีมี
การปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีปญหามากที่สุด
คือดานบุคลากรขาดความรู ในการบริหารงานวิชาการ 
และอัญชิรี   บัวศรี (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปญหาและ
แนวทางแกปญหาการบริหารงานประชาสัมพันธวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวพบวาปญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ
วิทยาลัยชุมชนสระแกวอยูในระดับปานกลาง  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. โ ร ง เ รี ยนค วร มีการศึ กษาและปรั บปรุ ง
กระบวนการวางแผนทั้ ง  4  ขั้ นตอน ให มีมากยิ่ งขึ้ น
โดยเฉพาะ ขั้นเตรียมการวางแผนและขั้นปฏิบัติตามแผน 
เพราะจากผลการวิจัยมีระดับปญหามากกวาขั้นอ่ืน ๆ  
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 2. โรงเรียนสรางความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของบุคลากร ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผน
บริหารโรงเรียนโดยการจัดประชุม อบรมสัมมนาบุคลากรใน
โรงเรียน บุคคล และหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเพิ่มเติม
ความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผนบริหาร
โรงเรียน  
 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยขยายขอบเขตออกไปในระดับ
กลุ มสถานศึกษา ขนาดของโร ง เ รี ยนในแต ละกลุ ม
สถานศึกษา เพื่อจะได นําผลการวิ จัยไปอางอิง หรื อ
ครอบคลุมใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 2.  ควรมีการวิจัยปญหากระบวนการวางแผน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาในแตละขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต 3  

The Development of Guidelines for Academic Administration of School Directors  
under the Roi Et Primary Educational Service Area Office 3 

 
เพ็ญจิตร  ใบปก* 

ดร.กชกร  นํานาผล** 

   
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปจจุบันในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 2) เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงคในการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 และ 3) เพื่อศึกษา
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 3 ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ใชใน
การวิจัย คือ ผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการจํานวน 
11 โรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมเปาหมายโดยใชเกณฑ
เลือกเฉพาะโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดีเดนที่ไดรับรางวัลในการ
ประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตหรือใน
ระดับประเทศเทาน้ัน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณ 
และแบบสนทนากลุม  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. สภาพปจจุบันในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา โรงเรียนให
ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ประชุมวางแผนบริหารงานวิชาการ จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ จัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให
เปนไปตามระเบียบการวัด ประเมินผล จัดทําเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลนักเรียน ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 
จัดประชุมชี้แจงนโยบายเก่ียวกับการนิเทศ จัดแนะแนวและ
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ จัดระบบการบริหาร 
ระบบสารสนเทศ ระบบประ กันคุณภาพภายในจัด
กระบวนการเรียนรูรวมกับครอบครัว ชุมชน จัดประชุม 
ผูปกครองและชุมชน จัดทํารางระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานดานวิชาการ คัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ 
จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา 
 2. สภ าพที่ พึ ง ป ร ะ ส งค ใ น การ พัฒ นากา ร
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา โรงเรียน
ควรวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรมีการ
วางแผนงานดานวิชาการ โรงเรียนควรมีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  โรงเรียนควรจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล โรงเรียนควรใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนควรจัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถิ่น 
โรงเรียนควรนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โรงเรียน
ควรจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนควร
จัดร ะบบประ กันคุณภ าพภายใน  โ ร ง เ รี ยนควร จั ด
กระบวนการเรียนรูรวมกับครอบครัวและชุมชน โรงเรียน
ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ควร
ใชโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ควรจัดประชุมรวม
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน ควรจัดทํารางระเบียบ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการควรจัดตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกหนังสือ และควรพัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  

 

*นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
**ผูชวยศาสตราจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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 3. การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีแนวทางควรดําเนินการดังน้ี 
โรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นในทุก ๆ 2 ป 
ควรมีการประชุมครูเพื่อวางแผนงานวิชาการ ควรพิจารณา
ใหครูประจําชั้นเนนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ควร
พัฒนาหลักสูตร ควรเนนการมีสวนรวมของผูเรียน ควร
พัฒนาการวัดและประเมินผล ควรใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
ควรใชแหลงเรียนรูภายในชุมชน ควรจัดการนิเทศภายใน
โรงเรียน ควรกําหนดนโยบายระบบประกันคุณภาพภายใน 
ควรจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชน 
ครอบครัว ควรประชาสัมพันธเสียงตามสายภายในชุมชน 
ควรจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ ควร
เปดโอกาสใหครูและผูปกครองนักเรียนคัดเลือกหนังสือเรียน 
ควรติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to 
investigate the present state of the academic 
administration of school directors under the Roi Et 
Primary Educational Service Area Office 3, 2) to 
explore desirable academic administration 
proposed by the school directors, and 3) to study 
the development of guidelines for academic 
administration of the school directors under the 
Roi Et Primary Educational Service Area Office 3. 
The research design was qualitative. The target 
group was consisted of directors and academic 
teachers from eleven schools. Data was collected 
through interviews and focus group discussions. 
 The findings were as follows: 
 1. The present state of the academic 
administration of the schools under the Roi Et 
Primary Educational Service Area Office 3 revealed 
that schools focused on curriculum development. 
They set up a committee to analyze curricula. 
They determined visions, missions, and goals. The 
school directors held a meeting to plan academic 
administration. They made lesson plans for all the 
learning essence groups. Curricula and learning 
activity management were made to match 
learners’ interests and skills. The documents used 

in each subject were also made to conform to 
assessment rules. Measurement and assessment 
tools were specifically constructed in each 
subject. It was discovered that research was 
conducted as part of curricula. Moreover, a variety 
of learning resources was provided for learners. At 
the beginning of the semester, there was always a 
meeting among teachers to learn supervision 
policies. A counseling service and support system 
was always provided. Furthermore, it was found 
that the administration, information system, and 
internal assurance were well–organized. There was 
collaboration with families and communities. 
Parents took part in meetings during the semester. 
As for the academic administration, regulations 
and guidelines were made. The selection of 
school textbooks was aimed at quality. In 
addition, school staffs were trained in educational 
technology.  
 2. As for desirable academic 
administration, it was found that schools should 
analyze curricula on their own. They should make 
plans for academic affairs. They should also make 
lesson plans for all the learning essence groups by 
integrating the content with learners’ interests and 
skills. Desirable schools should design 
measurement and assessment tools themselves. 
Action research should be promoted among 
teachers. Local learning source information should 
be well–managed. The schools should set up 
quality internal supervision and assurance 
systems. A counseling service and support system 
was another desired factor. It was also important 
that schools should build relationship with 
communities. Collaboration with families and 
communities was regarded as part of learning 
management processes. The role of the schools 
was a community learning center. Parents should 
be allowed to co–build regulations and guidelines 
for academic administration. The desirable schools 
should set up a committee to work on textbook 
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selection. The schools should also train their staffs 
in educational technology.  
 3. Guidelines for academic administration 
of the school directors were found as follows: The 
schools should amend local curricula every two 
years. All the teachers should meet up to make 
plans for academic administration. Teachers 
should be encouraged to run student–centered 
classes which focused on student collaboration 
and to design measurement and assessment 
tools. Community learning sources should be 
promoted. Internal supervision should 
continuously be conducted. The school directors 
should set clear internal assurance policies. 
Schools and communities should use wire 
broadcasting for academic purposes. Also, the 
schools should set up clear regulations and 
guidelines for academic administration. Parents 
should be allowed to take part in textbook 
selection. Additionally, high speed internet should 
be installed. 
 
คําสําคัญ   : สภาพปจจุบัน, สภาพที่พึงประสงค,  
    แนวทางการบริหารงานวิชาการ  
Keywords : Present Situation, Desirable  
    Situation, Guideline of Academic  
    Administration 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 วา
ดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวง 
ศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ไววา “ใหกระทรวงศึกษาธิการการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ วไปไปยัง
คณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 15) 
นอกจากน้ันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขายและ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาไว 4 ดานประกอบดวย 
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน

การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป โดยในดานการ
บริหารวิชาการแบงขอบขายงานออกเปน 17 ดาน คือ การ
พัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรทองถิ่น การวางแผนงานดานวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล 
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษาการแนะแนว 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
การประสานความร วมมือในการพัฒนา วิชาการ กับ
สถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดทํา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใน
สถานศึกษา การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 7)  
  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การ
บริหารงานทุกชนิดภายในโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน เพื่อใหไดผลดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังน้ันการบริหารงานวิชาการ จึงนับวามีบทบาทสําคัญตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหารโรงเรียน แต
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน จะมีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ที่สําคัญ
ที่สุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะตองเล็งเห็นความ 
สําคัญของงานวิชาการตองเขาใจขอบเขตการดําเนินงาน 
และภาระหนาที่ของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปน
อยางดี การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจของการบริหาร
สถานศึกษา และเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่
ผูบริหารตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก สวนการ
บริหารงานดานอ่ืน ๆ น้ันเปนเพียงปจจัยสงเสริมสนับสนุน
ใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร จะตอง
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตร (ทิศนา  แขมมณี.  2550 : 5) 
  สภาพปจจุบันของโรงเรียน หมายถึง สภาพที่
เปนจริงหรือส่ิงที่เกิดขึ้นจริงของผูบริหารโรงเรียนในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก โรงเรียนมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับสังคม 
วัฒนธรรมของทองถิ่น มีการวางแผนงานวิชาการอยางมี
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ระบบและเปนขั้นตอน โดยการประชุมรวมกันทุกฝายที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เปนคนดี คน
เกง และมีความสุข เปนตน สวนสภาพที่พึงประสงคของ
โรงเรียน หมายถึง สภาพที่พึงปฏิบัติหรือส่ิงที่ควรกระทําของ
ผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก 
โรงเรียนควรใหความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยการสงเสริม สนับสนุนให
ครู ไดรั บการพัฒนาตนเองอยางตอเ น่ืองเพื่อ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการจัดหา
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอตอนักเรียน 
เปนตน (วิจิตร ศรีสะอาน.  2550 : 8) ดังน้ันการที่กระทรวง 
ศึกษาธิการจะปรับปรุงสภาพที่พึงประสงคหรือส่ิงที่ควร
กระทําของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ 
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงนักเรียนสวนใหญมี
คุณภาพการศึกษาคอนขางต่ํา ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเทาโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญไดน้ัน 
ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการจะตองลงทุนดาน
งบประมาณคอนขางสูง โดยเฉพาะเพิ่มจํานวนครูที่ขาด
แคลน เพิ่มส่ือการเรียนการสอน เพิ่มวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
รวมทั้งเทคโนโลยีทางการศึกษาดวย (ทิศนา  แขมมณี. 
2550 : 6) 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 ประกอบดวยสถานศึกษาในสังกัด ใน 5 
อําเภอ ไดแก อําเภอโพนทอง อําเภอเสลภูมิ อําเภอหนอง
พอก อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอเมยวดี มีสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 212 โรงเรียน มีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจํานวน 2,275 คน มีนักเรียนจํานวน 36,080 คน 
และสํานักงานตั้งอยูที่อําเภอโพนทอง ซ่ึงจากรายงานการ
ประชุมประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ระหวางคณะ
ผูบริหารสถานศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 โดยผูบริหารสถานศึกษาได
ชี้แจงปญหาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดใหแก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอยเอ็ด เขต 3 
ไดรับทราบโดยพบปญหาดังน้ีคือ 1) ดานการวางแผนงาน
ทางวิชาการ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดการ
วางแผนงานวิชาการ ใหครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู และ
โรงเรียนบางแหงยังขาดการจัดทําเอกสารงานวิชาการให
ครบถวน สมบูรณ 2) ดานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา พบวาโรงเรียนหลายแหง ยังขาดการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และโรงเรียนยังขาด
การจัดงบประมาณเพื่อสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 3) ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู พบวา ครูยังขาดกระบวนการการฝก
ทักษะ ขาดกระบวนการคิดรวบยอด โดยจัดเน้ือหาสาระ
และกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัด 
ของผูเรียน และครูยังขาดการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดฝก
การปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปนรักการอาน และเกิดการ
ใฝรูอยางตอเน่ือง 4) ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษายังไมหลายหลายใน
บางรายวิชา และยังมีเครื่องมือการประเมินแบบเดียว ซ่ึงไม
สามารถที่จะประเมินผูเรียนไดตามสภาพจริง เปนตน (กลุม
งานติดตามและประเมินผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3.  2556 : 8) 
  จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
แหงชาติในระดับประเทศ (National Test) ประจําป
การศึกษา 2556 และระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 ที่ผานมาปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
รวมทั้งหมดมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 30 อยูใน
เกณฑต่ํา ไมผานการการประเมินคุณภาพการศึกษาแหงชาติ
ในระดับประเทศ และไมเปนไปตามเปาหมายที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ที่กําหนดไว 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3. 
2556 : 1)  
  จากปญหาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สัง กัด สํ า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 โดยเฉพาะผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึง
ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่สําคัญ ทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค 
และการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 และเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา 
ไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
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ให เ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ไดอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3  
  2. เพื่ อ ศึ กษาสภาพที่ พึ งป ระสงค ในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3  
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 โร ง เ รียนในสัง กัด สั งกัด สํา นักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 11 โรงเรียน 
ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมเปาหมายโดยใชเกณฑเลือกเฉพาะ
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติดีเดนที่ไดรับรางวัลในการประกวด
แขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตหรือในระดับประเทศ 
แยกไดดังน้ี 
 1. ผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 6 โรงเรียน  
 2. ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 5 โรงเรียน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบ
บันทึกการสนทนากลุม มีรายละเอียดดังน้ีคือ 
 1. แบบสัมภาษณจํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยสัมภาษณสภาพปจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงคในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 
 2. แบบบันทึกจํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบบันทึก
การสนทนากลุม โดยหัวขอการสนทนากลุมแบงตาม
ขอบขายการบริหารงานวิชาการ จํานวน 17 ดาน เก็บขอมูล
จากกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 
 3.  วิธีการสรางเครื่องมือ มีดังน้ี 

  3.1  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีขั้นตอน
ในการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
   3.1.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่
เก่ียวของ โดยเฉพาะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
   3.1.2  ศึกษา วิ ธีการสร าง เครื่ อง มือและ
เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือของ บุญชม   
ศรีสะอาด (2554 : 53–101) และศึกษาวิธีการสราง
เครื่องมือจากหนังสือการวิจัยเชิงปฏิบัติการของประวิต      
เอราวรรณ (2554 : 55–86) เพื่อเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือ 
   3.1.3 สรางแบบสัมภาษณ ใหครอบคลุม
เน้ือหา 
   3.1.4  นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่ปรึกษา 
   3.1.5  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่ปรึกษา แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 
   3.1.6  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหน่ึง 
   3.1.7  จัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.2  แบบบันทึกการสนทนากลุม มีขั้นตอนใน
การสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
   3.2.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่
เก่ียวของ โดยเฉพาะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
   3.2.2  ศึกษา วิ ธีการสร าง เครื่ อง มือและ
เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือของบุญชม    
ศรีสะอาด (2554 : 53–101) และศึกษาวิธีการสรางเครื่อง 
มือจากหนังสือการวิจัยเชิงปฏิบัติการของประวิต เอราวรรณ 
(2554 : 55–86) เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 
   3.2.3  สรางแบบบันทึกการสนทนากลุม ให
ครอบคลุมเน้ือหา 
   3.2.4  นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่ปรึกษา 
   3.2.5  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่ปรึกษา แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 
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   3.2.6 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหน่ึง 
   3.2.7  จัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  นําแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนา
กลุม ที่ปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาใหถูกตอง
ตามหลักวิชาและความสมบูรณของแบบสัมภาษณแบบ
บันทึกการสนทนากลุม 
 การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบบันทึกการ
สนทนากลุม โดยนําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง 
สมบูรณ และจัดกลุมที่สามารถตอบความมุงหมายของกรอบ
การวิจัย โดยใชหลักสามเสา (Triangulation Technique) 
ดานผูศึกษา (Investigator Triangulation) ซ่ึงเปนเทคนิคที่
นําขอมูลจากผูวิจัย กลุมเปาหมาย และเครื่องมือในการวิจัย 
 
สรุปผล 
 1. สภาพปจจุบันในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา โรงเรียนให
ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ประชุมวางแผนบริหารงานวิชาการ  จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ จัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให
เปนไปตามระเบียบการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน จัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลนักเรียนทุกตัวชี้วัด 
ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  จัดใหมี
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย จัดประชุมชี้แจงนโยบาย
เก่ียวกับการนิเทศ จัดแนะแนวและชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปนระบบ จัดระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับ
ครอบครัว ชุมชน จัดประชุม ผูปกครองและชุมชน จัดทํา
รางระเบียบและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานดานวิชาการ 
คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพ 

จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ใน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนตน 
 2. สภ าพที่ พึ ง ป ร ะ ส งค ใ น การ พัฒ นากา ร
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย 
พบวา โรงเรียนควรวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ควรมีการวางแผนงานดานวิชาการ โรงเรียนควรมีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนควร
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล โรงเรียนควรใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนควรจัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถิ่น 
โรงเรียนควรนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โรงเรียน
ควรจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนควร
จัดร ะบบประ กันคุณภ าพภายใ น โ ร ง เ รี ยนควร จั ด
กระบวนการเรียนรูรวมกับครอบครัวและชุมชน โรงเรียน
ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ควร
ใชโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ควรจัดประชุมรวม
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน ควรจัดทํารางระเบียบ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการ โรงเรียนควรจัดตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโดยดูที่คุณภาพหนังสือ 
โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรในการใชส่ือการเรียนรูและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 3.  การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา โรงเรียนควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นในทุก ๆ 2 ป ควรมีการประชุมครู
เพื่อวางแผนงานวิชาการอยางมีระบบและเปนขั้นตอน ควร
พิจารณาใหครูประจําชั้นเนนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ 
ควรดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ควรเนนการมีสวนรวมของ
ผู เ รี ยน ควร กําหนดนโยบายการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล ควรใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการใช
แหลงเรียนรูภายในชุมชนให เกิดประโยชน  ควรจัด
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนควรกําหนด
นโยบายระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ควรจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง
โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว และควรมีการสรางภาคี
เครือขาย ควรใหมีการแลกเปล่ียนใชทรัพยากรในการจัด
การศึกษารวมกันกับสถานศึกษาอ่ืน ควรประชาสัมพันธเสียง
ตามสายภายในชุมชน ควรจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานวิชาการ ควรเปดโอกาสใหครูและผูปกครอง
นักเรียน มีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือเรียน ควรมีการ
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ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหผูบริหาร ครู นักเรียน 
และชุมชน ไดใชประโยชน เปนตน  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค และการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีประเด็น ที่นาสนใจควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ีคือ  
 1. สภาพปจจุบันในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา โรงเรียนให
ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ประชุมวางแผนบริหารงานวิชาการ  จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ จัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให
เปนไปตามระเบียบการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน จัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลนักเรียนทุกตัวชี้วัด 
ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  จัดใหมี
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย จัดประชุมชี้แจงนโยบาย
เก่ียวกับการนิเทศ จัดแนะแนวและชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปนระบบ จัดระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับ
ครอบครัว ชุมชน จัดประชุม ผูปกครองและชุมชน จัดทํา
รางระเบียบและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานดานวิชาการ 
คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพ 
จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ใน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนตน อธิบายไดวา จากการใช
แบบสัมภาษณสภาพปจจุบันในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ซ่ึงโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามขอบขาย
การบริหารงานวิชาการ และตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จนสามารถพัฒนา
ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางแทจริง ซ่ึงผลการวิจัย

ในประ เด็น น้ีสอด คลอ ง กับห ลักการ ของ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 28) ไดให
ความเห็นเ ก่ียวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นวา 
สถานศึกษาตองวิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําไว ศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนํามาเปน
ขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาให
สมบูรณยิ่งขึ้น โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรู
โดยการปฏิบัติจริง เปนคนดี คนเกง และมีความสุข อยูใน
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
สอดคลองกับแนวคิดขององคการ อินทรัมพรรย (2550 : 
161) กลาววา บริหารงานวิชาการ คือการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณตาง ๆ ใหแกนักเรียนตลอดจนการอบรม
ศีลธรรม จรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพื่อใหเปน
คนดี มีความรูความสามารถ พอที่จะนํามาหาเล้ียงชีพไดมี
ความสุข ความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเปนอยู 
และชวยเหลือเผ่ือแผเพื่อนบานและสังคมตามสมควร 
โรงเรียนตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดการเรียนการสอน
โดยใชส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนตองกําหนด
นโยบายการพัฒนาการวัด ประเมินผล และการดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนและไดจัดทําเปนโครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหครู 
และผูปกครองมีความรูในเรื่องการวัดประเมินผล ครูทุกคน
ตองทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย ปละ 1 เรื่องโดยสนับสนุน
ใหครูทุกคนไดรับการอบรมเรื่องการวิจัยจากหนวยงานที่จัด
ขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของคลิกแมน, กอรดอน และโร
สกอรดอน (2001 : 49) ไดสรุปกระบวนการในการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จวา 
โรงเรียนตองมีคุณลักษณะการศึกษาวิจัย เพื่อหาขอมูลใน
การสรางรูปแบบของโรงเรียน และใชวิธีการหลากหลายเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงโรงเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยจัดทําเปนโครงการพัฒนา
และสงเสริมในการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการ
สอน มีนโยบายที่ชัดเจนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งที่เปน
สถานที่และแหลงเรียนรูที่เปนบุคคลในการจัดการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมการนิเทศโดยการแลกเปล่ียนรวมกันของผู
มีสวนเก่ียวของทั้งจากคร ูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวโดยครูประจํา
ชั้นในชั่วโมงโฮมรูม มีการเยี่ยมบานนักเรียน วางแผนรวมกับ
ผูปกครองเพื่อแกไขปญหาของนักเรียน กําหนด นโยบาย
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ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไวใน
แผนปฏิบัติราชการทุกป มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน 
ทําใหโรงเรียนมีความสัมพันธภาพที่ดีตอกันชุมชน ชุมชนจึง
สนับสนุนโรงเรียนอยางเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยความเต็มใจและ
ภาคภูมิใจ ดําเนินการทั้งการสนับสนุนและสงเสริมพัฒนา
วิชาการ โดยการประชาสัมพันธใหองคกรตาง ๆ ทราบใน
เรื่องสิทธ์ิเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวปฏิบัติ
ดานวิชาการของสถานศึกษาสอดคลองกับการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือเรียนตามกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรของสถานศึกษา สอดคลองกับหลักการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 48) 
เก่ียวกับการคัดเลือกหนังสือเรียนโดยไดอธิบายวา การ
คัด เ ลือกห นังสือแบบเรี ยนเพื่อ ใช ในสถานศึกษา น้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของ
สถานศึกษา ดังน้ีคือ ใหสถานศึกษาไดศึกษา วิเคราะห 
คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพ
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนหนังสือ
แบบเรียน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ตรวจพิจารณา
คุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสือ
อานประกอบการเรียนการสอน มีส่ือและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ทันสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนทางการศึกษา
ใหมากที่สุด อีกทั้งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรศักดิ์ 
สุจริตรักษ (2551 : 95) ไดวิจัยเรื่อง ตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน มีความมุง
หมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน เครื่องมือที่ ใชไดแก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง ผลการวิจัย พบวา ตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาแหลงเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การ
วัดและประเมินผล ฯลฯ อีกทั้งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของศิริกุล  นามศิริ (2552 : 193) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา
งานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสัมภาษณกลุม ผลการวิจัย พบวา 
โรงเรียนบานบึงฉิม มีการพัฒนางานวิชาการโดยใชการ
จัดการเรียนการสอนเปนหลัก รองลงมาเปนการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและ
ประเมินผล และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก เปนตน 

 2. สภ าพที่ พึ ง ป ร ะ ส งค ใ น การ พัฒ นากา ร
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย 
พบวา โรงเรียนควรวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ควรมีการวางแผนงานดานวิชาการ โรงเรียนควรมีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนควร
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล โรงเรียนควรใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนควรจัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถิ่น 
โรงเรียนควรนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดใหมี
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนควรจัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน โรงเรียนควรจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับ
ครอบครัวและชุมชน โรงเรียนควรเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน ควรใชโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ควรจัด
ประชุมรวมระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน ควรจัดทํา
รางระเบียบและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานดานวิชาการ 
โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโดยดูที่
คุณภาพหนังสือ โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรในการใชส่ือ
การเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนตน อภิปรายได
วา สภาพที่พึงประสงคของโรงเรียน หมายถึง สภาพที่พึง
ปฏิบัติหรือส่ิงที่ควรกระทําของผูบริหารโรงเรียนในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพื่อใหงานวิชาการเกิดผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว  ดั งน้ัน
ผูบริหารโรงเรียนจึงควรตระหนักในตนเองในการปฏิบัติตาม
ส่ิงที่ควรกระทําในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยใช
ความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารงาน
อยางเต็มที่ เพื่อใหโรงเรียนของตนประสบผลสัมฤทธ์ิในการ
บริหารงานวิชาการทุก ๆ ดาน สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางแทจริง 
ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ วิจิตร 
ศรีสะอาน (2550 : 8) ที่อธิบายวา สภาพที่พึงประสงคของ
โรงเรียน หมายถึง สภาพที่พึงปฏิบัติหรือส่ิงที่ควรกระทําของ
ผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก 
โรงเรียนควรใหความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยการสงเสริม สนับสนุนให
ครู ไดรั บการพัฒนาตนเองอยางตอเ น่ืองเพื่อ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการจัดหา
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอตอนักเรียน 
โดยการระดมทรัพยากรและชุมชนใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูความเขาใจ
ในการใชเทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนการสอน ที่มีการ
ใชส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเรียนการ
สอน สถานศึกษาควรมีการสราง และพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนที่หลากหลาย ทันสมัยมากยิ่ง เพื่อใหผูเรียน
ไดศึกษาคนควาสรางองคความรูไดดวยตนเอง เปนตน อีก
ทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย  อินแผลง (2552 : 
65) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน : 
กรณีศึกษา โรงเรียนบานนามาลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน คือ รวมมือกัน
ตรวจสอบ ดูแล แกไขพฤติกรรมฟุมเฟอยของนักเรียน เชิญ
บุคคลในทองถิ่นหลาย ๆ คนที่เปนแบบอยางคนขยันและ
ประหยัดมาเลาประวัติประสบการณตางๆใหนักเรียน
รับทราบ และใหเห็นตัวอยางคนฟุมเฟอยที่มีชีวิตลมเหลว 
เชนดารานักรอง คนดังบางคน จัดมุมหนังสือธรรมะ จัดสาร
คดีหรือภาพยนตรสงเสริมคุณธรรมใหนักเรียนไดศึกษาและ
ซึมซับคุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  
 3. การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา โรงเรียนควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นในทุก ๆ 2 ป ควรมีการประชุมครู
เพื่อวางแผนงานวิชาการอยางมีระบบและเปนขั้นตอน ควร
พิจารณาใหครูประจําชั้นเนนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ 
ควรดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ควรเนนการมีสวนรวมของ
ผู เ รี ยน ควร กําหนดนโยบายการพัฒนาการวัด และ
ประเมินผล ควรใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการใช
แหลงเรียนรูภายในชุมชนให เกิดประโยชน  ควรจัด
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนควรกําหนด
นโยบายระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ควรจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง
โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว และควรมีการสรางภาคี
เครือขาย ควรใหมีการแลกเปล่ียนใชทรัพยากรในการจัด
การศึกษารวมกันกับสถานศึกษาอ่ืน ควรประชาสัมพันธเสียง
ตามสายภายในชุมชน ควรจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานวิชาการ ควรเปดโอกาสใหครูและผูปกครอง
นักเรียน มีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือเรียน ควรมีการ
ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหผูบริหาร ครู นักเรียน 
และชุมชน ไดใชประโยชน เปนตน อภิปรายไดวาจากการใช
วิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน

และครูวิชาการ จากโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 รวมจํานวน 11 โรงเรียน แต
ละคนไดอธิบายการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของตนอยางกวางขวาง และตกลงไดขอสรุปรวมกันวา ควร
ใชการพัฒนาแนวทางของโรงเรียนชุมชนเชียงใหมพัฒนา 
ตําบลเชียงใหม อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปนโรงเรียน
ตนแบบของรายงานผลการดําเนินงานที่ดี (Best Practice) 
เ น่ืองจากโรงเรียนชุมชนเชียงใหมพัฒนา ไดรับรางวัล
พระราชทานประเภทอนุบาลในการประกวดผลงานวิชาการ
ระดับประเทศ (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) เม่ือป พ.ศ. 2555–
2556 ซ่ึงชื่อผลงานที่ไดรับรางวัลพระราชทานคือ 1) การ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใชรูปแบบการบริหารแบบ 2 
ทฤษฎี PM (Participation Management) SBM (School 
Base Management) 2) วัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนมีผล
พัฒนาการตามเกณฑ มีการบริหารงานวิชาการที่ดี มีการ
บริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บุคลกรมี
สมรรถภาพ ผูปกครอง ชุมชน เชื่อม่ันศรัทธาสงลูกหลานเขา
เรียน 3) วิธีดําเนินการ โรงเรียนใชการบริหารแบบมีสวน
รวม โดยผูบริหารเปดโอกาสแกผูปฏิบัติงานในองคการไดมี
สวนรวมในการเสนอแนะ รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวม
พัฒนางานดวยความเต็มใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุงม่ันตอ
งานเสมือนวาตนเองเปนเจาขององคการ และใชการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยโรงเรียนมีการกระจายอํานาจ
การบริหาร ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใหแตละฝายมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบ มีความอิสระ คลองตัวในการ
บริหาร ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารทั่วไป ภายใตคณะกรรมการฝายตางๆโรงเรียน 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมและตรง
ตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน
มากที่สุด 4) ผลการดําเนินงาน โรงเรียนไดรับการพัฒนาทุก
ดาน ตามองคประกอบของโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน
ระดับกอนประถมศึกษาขนาดเล็ก 5) ประโยชนที่ไดรับ 
โรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน และรางวัลอ่ืน ๆ ในการ
แขงขันระดับเขตพื้นที่ระดับภาค และระดับประเทศ ไดรับ
การยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน ทั้งในพื้นที่บริการและ
ใกลเคียง เริ่มทยอยยายนักเรียนกลับจากในตัวเมืองมาเขา
เรียน ไดรับการสนับสนุน เชื่อม่ัน ศรัทธาและยอมรับทุกดาน 
จากผูปกครอง ชุมชน และผูที่เก่ียวของทุกภาคสวน ดังน้ัน
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จึงทําใหได
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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รอยเอ็ด เขต 3 ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปรับปรุง สงเสริม 
และพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 และพื้นที่ ใกลเคียง ใหบรรลุตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่ตองการใหเด็กนักเรียน
เปนคนดี คนเกง และมีความสุข อยางยั่งยืนตลอดไป ซ่ึง
ผลการวิจัยในประเด็นน้ีสอดคลองกับหลักการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 48) ไดมี
ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการบริหารงานวิชาการคือ 
การบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิผล โรงเรียนควรให
ความสําคัญในการพฒันาครูใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ดวยการสงเสริม สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการมาก
ยิ่งขึ้นสถานศึกษาควรมีการจัดหาส่ือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให
เพียงพอตอนักเรียน โดยการระดมทรัพยากรและชุมชนใหมี
สวนรวม สอดคลองกับแนวคิดของคลิกแมน, กอรดอน และ
โรสกอรดอน (2001 : 49) มีขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิผลคือ 
สถานศึกษาตองไดรับความรวมมือในการพัฒนาจากทุกฝาย
ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดความตระหนัก
และความยั่งยืนในการบริหารงานวิชาการ ควรสงเสริมการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหครูผูสอนไดทราบแนวทางระเบียบวิธีการวิจัยที่
ถูกตอง สถานศึกษาควรสงเสริมการสอนเสริม ใหความรู 
ขอแนะนําเพิ่มเติมแกผูเรียนในการทาขอสอบแตละกลุม
สาระการเรียนรู กอนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (O–Net) อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประทุมพร  โมทิม (2552 : 60) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงาน วิชาการของโรง เรี ยนในศูนย
ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก สถานศึกษาควรทําการ
อบรมใหความรูเก่ียวกับหลักสูตรใหแกผูเก่ียวของ ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญกับการจัดระบบงาน มีเปาหมายที่ชัดเจน
กอนการจัดทําหลักสูตร ครูควรวิเคราะหจุดเดน จุดดอย
นํามาปรับปรุงการเรียนการสอน มีการวางแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตร และผูบริหารควรสรางความตระหนัก สรางขวัญ
กําลังใจใหแกคร ู 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหผูวิจัยมีแนวทางวิธี
ปฏิบัติดังน้ี 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  สภาพปจจุบันในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนได
ใหความสําคัญกับสภาพปจจุบันในการบริหารงานวิชาการ 
เ ช น  ก า ร พั ฒนาห ลั ก สู ต ร สถ า นศึ กษ า โ ด ย แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตร การกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาหมาย การจัดทําแผน และการจัดทําหลักสูตร 
ฯลฯ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา ควรนําขอคนพบที่ไดจาก
การวิจัยครั้งน้ี สรางความรูความเขาใจแกผูเก่ียวของทุกฝาย 
ทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน เพื่อใหมี
การวางแผนปรับปรุงสภาพปจจุบันในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
 2.  สภาพที่พึงประสงคในการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบวา สภาพที่พึง
ประสงคในการบริหารงานวิชาการ ไดแก โรงเรียนควร
วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรมีการวางแผน
งานดานวิชาการ โรงเรียนควรมีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเรียน และโรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ฯลฯ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา ควรนําขอ
คนพบที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการแกไขสภาพที่พึง
ประสงคในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
 3.  การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบวา มีแนวทาง
ควรดําเนินการดังน้ี โรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
ทองถิ่นในทุก ๆ 2 ป ควรมีการประชุมครูเพื่อวางแผนงาน
วิชาการ ควรพิจารณาใหครูประจําชั้นเนนการสอนแบบ
ผูเรียนเปนสําคัญ ควรพัฒนาหลักสูตร ควรเนนการมีสวน
รวมของผูเรียน ควรพัฒนาการวัดและประเมินผล ฯลฯ 
ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 ควรนําผลจากการวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางให
โรงเรียนในสังกัด  ไดส ง เสริมการพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ตอไป 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอสภาพปจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3  

 2.  ควรศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาแนวทางใน
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3  
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บทคัดยอ  
 การวิ จัยครั้ ง น้ี มี วัตถุประสงค เพื่ อศึกษาการ
ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา และเปรียบเทียบการประยุกตใชหลัก
พุทธธร รม ในการบ ริ ห าร สถ านศึกษาของ ผู บริ หา ร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลําภู 
ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางเปนครูที่ปฏิบัติหนาที่อยูใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จังหวัดเลยและหนองบัวลําภู ปการศึกษา 2558 ไดจากการ
สุ ม ตั วอย าง แบบแบ งชั้ นภู มิ (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถาม
การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัด
เลยและหนองบัวลําภู เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ ไดแก 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test และ F–
test ผลการวิจัย พบวา  
 1.  ผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาและใชเปนตัวขับ
เคล่ือนที่จะนําพาตนเองและผูใตบังคับบัญชาใหเปนบุคคลที่
มีคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ
จากมากไปนอยดังน้ี ดานการครองคนตามหลักสังคหัตถุ 4 
มากที่สุด รองลงไปคือดานการครองตนตามหลักสัปปุริส
ธรรม 7 และดานการครองงานตามหลักอิทธิบาท 4 นอย
ที่สุด 
 
 

  2.  ครูที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการนําหลัก
พุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were to 
study an application of Buddhadhamma Principles 
in school administration of the school 
administrators and to compare an application of 
Buddhadhamma Principles in school 
administration of the school administrators as 
viewed by the teachers under the Secondary 
Educational Service Area Office 19 (Loei-
Nongbualamphu) classified by genders, 
educational levels, and work experience. The 
sample group consisted of the teachers who 
worked for the Secondary Educational Service 
Area Office 19 (Loei-Nongbualamphu) during the 
academic year 2015. The sample group was 
identified using stratified random sampling. The 
tool used for data collection was a five-level 
rating scale questionnaire on the application of 
Buddhadhamma Principles in school 
administration of the school administrators under 
the Secondary Educational Service Area Office 19 
(Loei-Nongbualamphu) . The statistics used for 
data analysis consisted of percentage, average, 
standard deviation, t-test and F-test. 
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** รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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rating scale questionnaire on the application of 
Buddhadhamma Principles in school 
administration of the school administrators under 
the Secondary Educational Service Area Office 19 
(Loei-Nongbualamphu) . The statistics used for 
data analysis consisted of percentage, average, 
standard deviation, t-test and F-test. 

* ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตศรีลานชาง 
** รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
*** ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

** รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

*** ผู้อำานวยการโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
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 The results of the research showed as 
follows :  
 1)  The application of Buddhadhamma 
Principles in the way that the school 
administrators applied the Buddhadhamma 
Principles to school administration, and took them 
as a driving force for themselves and their 
subordinates to be the virtuous people was at a 
high level. The level of attitude ranked from the 
highest to the lowest toward when considering in 
each aspect were conducting oneself according to 
Four Sangahavatthus, self-control according to 
Seven Sappurisadhammas, and doing one’s duty 
according to Four Iddhipadas, respectively.  
 2)  The The level of attitude gained from 
teachers with different genders, educational 
levels, and work experience statistically showed 
no significant difference at the level of .05. 
 
คําสําคัญ  : การประยุกตใชหลักพุทธธรรม, การบริหาร 
   สถานศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา  
Keywords : An Application of Buddhadhamma  
   Principles,  School Administration,  
   School Administrators 
 
บทนํา  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายสําคัญที่กําหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษาของประเทศไทย มุงที่จะเปล่ียนแปลง
รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อยกระดับ
ผู เรียนใหมีคุณภาพที่ สูงขึ้น ดังจะเห็นไดจาก หมวด 1 
มาตรา 6 มีความมุงหมายและหลักการวา ในการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 5) 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนใหนําหลักพุทธธรรมทาง
ศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาชีวิต และ
กระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแดฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ัน เน่ืองในโอกาสเขาเฝากราบ

บังคมทูลใตฝาลออองธุลีพระบาทรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2544 
ความตอนหน่ึงวา  “ . . .การปฏิ รู ปการศึ กษาไม ใช จะ
ลอกเลียนแบบตางประเทศมาทั้งหมด ใหนําองคความรู
ทางดานศาสนาพุทธ และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมไทยเขามาประสมประสานดวย...” 
  ดังน้ัน เพื่อใหสถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนและ/
หรือเพื่อเปนการปองกันหรือแกปญหาตางๆของสถานศึกษา 
จึงมีการนําหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนาซ่ึง
เปรี ยบ เสมือนสาย โลหิตแหง วัฒนธรรมที่แนนอยู ใน
ความรูสึก และหลอเล้ียงจิตใจของคนไทย สังคมไทยมานาน 
เขามาสอน มาประยุ กต ใช เพื่อ ใหรู จักความจริงตาม
ธรรมชาติของชีวิต สอนใหรูจักตนเอง พิจารณาแกปญหา 
และพัฒนาตนเองดวยเหตุผล โดยอาศัยคําสอนที่เรียกวา 
หลักธรรม พรอมกันน้ีไดมีการนําหลักธรรมคําส่ังสอนทาง
พระพุทธศาสนามาเปน เครื่ อง กํา กับ ในการบริหา ร
สถานศึกษาในทุกๆดาน เพื่อสรางความเชื่อถือ การยอมรับ
ของ สั งคม ตลอด จนการสร างความพึ งพอใจให กั บ
ผูใตบังคับบัญชาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบแหง
พระพุทธศาสนา จึงอาจกลาวไดวา คุณธรรมและจริยธรรม
ถือเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวิถีแหงการดําเนินบทบาท
หนาที่ของการเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ดีใหไดรับการ
ยอมรับนับถือ ความเชื่อถือจากบุคคลตางๆ ทั้งในองคกร 
หนวยงานทางการศึกษาอ่ืนๆที่เก่ียวของ และสังคมทั่วไป 
  ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ชี้ใหเห็นถึง
ความจําเปนในการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการ
บริหารสถานศึกษา แตเ น่ืองดวยหลักพุทธธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับหลักการบริหารสถานศึกษา
มีความหลากหลาย สําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงสนใจเฉพาะ
หลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชในดานการครอง
ตน ครองคน และครองงานตามหลักการบริหารสถานศึกษา 
และเลือกศึกษาเฉพาะหมวดธรรมที่มีความเก่ียวของสัมพันธ
กันโดยตรงไดแก สัปปุริสธรรม 7 ในการครองตน สังคหวัตถุ 
4 ในการครองคน และอิทธิบาท 4 ในการครองงานเทาน้ัน 
ทั้งน้ี เพื่อใหไดแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยมีหลัก
พุทธธรรมเปนคุณธรรมพื้นฐานอันจะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของในการ
นําไปประยุกตใชตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมใน
การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. ครูที่ มี เพศตางกัน มีความคิด เห็นตอการ
ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
  2. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
  3. ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการ
บริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลําภู 
จํานวน 2,044 คน จําแนกเปนครูจังหวัดเลย จํานวน 1,210 
คนและครูจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 834 คน 
 2. กลุมตัวอยาง ครูสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลําภู 
จํานวน 333 คน ไดจากการเปดตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ี
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) แลวสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมใน
การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา แบง
ออกเปน 2 ตอนคือ  
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที ่
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกตใชหลัก
พุทธธร รม ในการบ ริห าร สถ านศึกษาของ ผู บริ หา ร
สถานศึกษา ประกอบดวยหลักสัปปุริสธรรม 4 หลักสังคห
วัตถุ 4 และหลักอิทธิบาท 4 ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึงมีการให
คะแนน ดังน้ี  
  5   หมายถึง   มีการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา อยู ในระดับมากที่ สุด
  4   หมายถึง   มีการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง   มีการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง   มีการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง   มีการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
    ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหา
คุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  
  1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวของเพื่อทําการสังเคราะหเน้ือหาที่เก่ียวของกับหลัก
พุทธธรรมที่ใชในการบริหารสถานศึกษา 
  2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
วิจัย 
  3. สรางเครื่องมือการวิจัยตามกรอบที่กําหนดไว 
และนําเสนอรางเครื่ องมือการวิจัยใหผู เชี่ ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
  4. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากร
ที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
  5. ปรับปรุงแกไข จัดพิมพแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 ใชสถิติ
รอยละ  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
วิเคราะหโดยใชสถิติ คาเฉ ล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
t–test และ F–test 
 
สรุปผล 
 ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 มีความคิดเห็นตอการนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุ กต ใช ในการบริหารสถานศึกษาของ ผูบริหาร
สถานศึกษา และใชเปนตัวขับเคล่ือนที่จะนําพาตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม ดังน้ี 
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  1. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักพุทธธรรม
มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาและใชเปนตัวขับ
เคล่ือนที่จะนําพาตนเองและผูใตบังคับบัญชาใหเปนบุคคลที่
มีคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจาก
มากไปนอยดังน้ี ดานการครองคนตามหลักสังคหัตถุ 4 มาก
ที่สุด รองลงไปคือดานการครองตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
และดานการครองงานตามหลักอิทธิบาท 4 นอยที่สุด เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังน้ี 
   1.1 ดานการครองคนตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.30, S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการประยุกตใชหลัก
พุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
อยูในระดับมากทุกขอ 
   1.2 ดานการครองตนตามหลักสัปปุริสธรรม 
7 ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.26, S.D. = 0.59) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการประยุกตใชหลัก
พุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
อยูในระดับมากทุกขอ 
   1.3 ดานการครองงานตามหลักอิทธิบาท 4 
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( x = 4.20, S.D. = 0.66) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการประยุกตใชหลักพุทธธรรม
ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับ
มากทุกขอ 
  2.  เปรียบเทียบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมใน
การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณใน
การปฏิบัติหนาที่ พบวา ครูที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การ นําห ลักพุทธธรรมมาประยุกต ใช ในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของครู  สั ง กัด สํ า นัก งานเ ขตพื้ นที่ กา รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 19 นํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัย พบวาครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความคิดเห็นตอการ
นําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา และใชเปนตัวขับเคล่ือนที่จะนําพา
ตนเองและผูใตบังคับบัญชาใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม ไดแก 
หลักสัปปุริสธรรม 7 ในดานการครองตน  หลักสังคหวัตถุ 4 
ในดานการครองคน และหลักอิทธิบาท 4 ในการครองงาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน คือดานการครองคนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ( x = 4.30, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ
ดานการครองตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ( x = 4.26, S.D. 
= 0.59) และระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการครองงานตาม
หลักอิทธิบาท 4 ( x = 4.20, S.D. = 0.66) ตามลําดับ  
  การประยุกตใชห ลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 (ดานการครองคน) จาก
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 
4.30, S.D. = 0.64) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารในปจจุบัน
เปนที่รูจัก เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ จัดหาวัสดุส่ิงของมา
ใหแกครูในโอกาสเหมาะสม เชนปใหม เปนตน ผูบริหาร
สามารถใหคําปรึกษาแกครู กลาวถอยคําสุภาพไพเราะให
เกียรติแกครู รูจักถนอมนํ้าใจ ชวยเหลือเก้ือกูลแกครู วางตน
ไดอยางเหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย รวมทุกขรวมสุขกับครู 
ปฏิบัติตอครูผูใตบังคับบัญชาในฐานะที่เทาเทียมกัน เปน
กันเอง ไมถือตัว และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดาน
การเปนผูมีจิตใจหนักแนน (สมานัตตตา) ในประเด็นการ
ปฏิบัติตนดวยความเสมอตนเสมอปลาย ใหเกียรติและ
เ ค า ร พ ใ น สิท ธิ หน า ที่ ข อ ง ค ว า ม เท า เ ที ย ม กัน ข อ ง
ผูใตบังคับบัญชาและผูเรียน พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น
ตาง ๆ อยูเสมอดวยความเสมอภาคและยุติธรรม มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษามี
การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถ ุ4 ดานการเปนผูมีจิตใจหนักแนน (สมานัตต
ตา) สอดคลองกับวิทยานิพนธของ ดนัย อนาวิโล  (บุญสาร) 
(2554) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักพุทธธรรม
ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค พบวา หลักสังคหวัตถุ 4 วาดวยการครองคน
เปนธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมูชนไวสามัคคี
ประกอบดวยทาน คือ การให ปยวาจา คือ วาจาอันเปนที่รัก 
อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน และสมานัตตตาคือ 
ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย เปนคุณธรรมที่นําไปสู
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ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ผูบริหารสถานศึกษานําหลัก
พุทธธรรมดานการครองคนและดานการครองงานไปใชใน
การบริหารสถานศึกษามากที่ สุด และบุคลิกภาพของ
ผูบริหารที่ควรยึดเปนแบบอยางในการปฏิบัติคือ การเปนผูมี
คุณธรรมในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม โดยที่คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่ดีจะ
สงผลทําใหเปนที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝาย ทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูง บุคลากรครูมีขวัญกําลังใจที่ดี
และผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่ิงที่ผูบริหาร
สถานศึกษาตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา ไดแก การที่บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจ
สอน มีคุณธรรม มุงม่ัน ทุมเท เสียสละ รักลูกศิษยเหมือน
ลูกหลาน และปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส สําหรับผูบริหาร
เห็นความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวา สามารถ
ชวยใหงานสําเร็จและบุคลากรมีความสุขในการทํางานแบบ
“รวมคิด รวมทํา รวมปรับปรุงแกไข และรวมภาคภูมิใจ” ส่ิง
ที่ทําใหผูบริหารรูสึกพอใจในการบริหารงานของตน คือ การ
ยึดม่ันในคุณธรรม 
  การประยุกต ใชห ลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 (ดานการครองตน) 
จากการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 
4.26, S.D. = 0.59) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสยุมพร 
ปุญญาคม (2541) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่
ดี กับหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา หลัก
พระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมคําส่ังสอน และอาจนําไป
ประยุกตใชเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการที่ดีดาน
ทรัพยากรมนุษย ใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ
วิทยานิพนธของนันทวรรณ  อิสรานุวัฒนชัย (2550) ที่ไดทํา
วิจัยเรื่อง ภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน : ศึกษา
จากหลักพุทธธรรม พบวา บทบาทผูนําที่ดีตามหลักพุทธ
ธรรม ผูนําที่ดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” เชน พรหมวิหาร 4 
ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน เปน
คุณธรรมสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อให
สามารถดําเนินกิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จที่วางไว
และนําพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุขและม่ันคง
ตลอดไป และรูปแบบผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่
เกิดจากการประยุกตของภาวะผูนําตามแนวคิดตะวันตกและ
หลักพุทธธรรมประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ 
หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุงเนนใหผูนํา
เกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน
ใหมีคุณภาพที่สมบูรณแบบทั้ง 2 ดานคือ (1) คุณภาพดาน
ความสามารถเพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงคุณภาพ
ความเปนผูนํา คุณภาพบุคลากรในองคกรและคุณภาพของ
องคกรใหมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกา  
ภิวัตนอยูเสมอ (2) คุณภาพดานจิตใจเพื่อทําใหเกิดการ
ยกระดับจิตใจของผูนําใหมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก
ประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก เพื่อใหสามารถนําพาหมูคณะ 
องคกร และสังคมไปสูความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืนและม่ันคง
ตลอดไป 
  การประยุกตใชห ลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 (ดานการครองงาน) จาก
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.20, 
S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความ
พอใจ (ฉันทะ) ในประเด็นความเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ตั้งใจม่ันเพื่อความสําเร็จขององคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากที่สุด แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษามีการ
ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักอิทธิบาท 4 ดานความพอใจ (ฉันทะ) สอดคลองกับ
วิทยานิพนธของอรรณพ  โยนิจ (2549) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การใชห ลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา ผูบริหารมีความศรัทธาตอวิชาชีพของ
ตัวเอง  
 2. เ ป รี ย บ เ ที ย บ ทั ศ นะข อง ค รู ที่ มี ต อ ก า ร
ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยและหนอบัวลําภู 
พบวาในทุกดานไมแตกตางกันทางสถิติ  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
 1. ผลจาการวิจัยดานการครองตนตามหลัก    
สัปปุริสธรรม 7 มีขอเสนอแนะในการนําไปใชคือผูบริหาร
สถานศึกษาควรประสานงานกับผูที่มีอํานาจเหนือกวาและ
ทําการประนีประนอมในปญหาน้ัน ๆ ควรใหแตละฝายเขา
มามีสวนรวมในการระดมความคิดเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการแกไขปญหา และควรมีการตัดสินใจอยาง
เรงดวนในการจัดการคุณภาพงานที่อาจสงผลตอการปราน
งานกับผูอ่ืน 
 2. ดานการครองคนตามหลักสังคห วัตถุ  4 
ผูบริหารสถานศึกษาใชยุทธวิธีในการใหผูใตบังคับบัญชาได
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แสดงความสามารถตามศักยภาพอยางเต็มที่  อีกทั้งควร
คัดเลือก คัดกรองบุคคลใหใหเหมาะสมกับงานและเปด
โอกาสในการทํางาน 
  3. ดานการครองงานตามหลักอิทธิบาท 4 ควร
รูจักกระจายอํานาจ แบงงาน กระจายทรัพยากร ใหโอกาส
คนทํางาน มีสวนรวม สวนคิด เลือกบุคลากรที่ มี
ความสามารถเหมาะสมกับงานน้ัน ๆ เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้งหาแนวรวมหรือ
ผูรวมงานตลอดจนปจจัยที่เก้ือหนุน ธรรมชาติจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสมและพอด ี

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษากับสภาวะความเปนองคกร
สมัยใหมโดยมุงเนนที่การจัดการกับนโยบายและอุดมการณ
ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหทราบถึงกระบวนการใน
การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปน
รูปธรรม 
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ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู  
สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต 2 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND TEACHING EFFICIENCY OF TEACHERS  
UNDER ROI ET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 
สุนทร นอยมาลา * 

ดร.กชพร นํานาผล ** 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายดังน้ี 1) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 2) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพ
การสอนของขาราชการครู  สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 กลุมตัวอยาง คือ 
ข า ร าชการค รู สั ง กั ด สํ า นั ก งาน เ ขต พื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเคร็จซ่ีและมอรแกน
(Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 346 คน ไดมา
จากการ สุ มแบบแบ งชั้ นภู มิ  ( Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากสองดาน ไดแก 1) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ 2)
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ อีกหน่ึงดานอยูในระดับปานกลาง 
ไดแกดานแรงจูงใจใฝอํานาจ  
 2. ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากที่สุดสามดาน ไดแก 1) ดานการใหความเปน
ธรรม 2) ดานบุคลิกลักษณะของครู 3) ดานความสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน และอีกหกดานอยูในระดับมาก เรียง
จากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการใชจิตวิทยาการเรียนรู 
2) ดานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 3) ดานการควบคุมชั้น

เรียน 4) ดานกลวิธีสอน 5) ดานการวัดและประเมินผล และ
6) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ  
           3.  แรงจูงใจในการทํางานทั้งโดยรวมและรายดาน
มีค วาม สั มพั นธ ท า งบ วกอยู ใ น ร ะดั บปานกลา ง กับ
ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู โดยรวมและราย
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ABSTRACT 
 The aims of this research were 1) to 
investigate motivation, 2) to examine teaching 
efficiency, and 3) to study the relationship 
between motivation and teaching efficiency. The 
research population was teachers working at 
schools under Roi Et Primary Educational Service 
Area Office 2. The subjects were 346 teachers 
drawn through stratified random sampling. This 
sample size was determined with the sample size 
determination table of Krejcie and Morgan. The 
research instrument was a constructed five–point 
rating scale questionnaire. The statistics for data 
analysis were percentage, mean, and standard 
deviation, and that for hypothesis testing was 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research results were as follows:  
 1. The overall motivation of the teachers 
were rated at a high level. The separated aspects 
of the motivation were ranged from the highest to 
the lowest means as affiliation motive, 
achievement motive, and power motive, 
respectively. 

 
*นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
**ผูชวยศาสตราจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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 2. The overall teaching efficiency of the 
teachers was also rated at a high level. The 
separated aspects of the teaching efficiency were 
ranged from the highest to the lowest means as 
fairness, characteristics, teacher–student relationship, 
learning psychology, classroom atmosphere 
management, classroom controlling, teaching 
strategies, measurement and evaluation, and 
learning activity management, respectively. 
 3) The overall relationship between 
motivation and  teaching efficiency was positive at 
a moderate level with a statistically significant 
level of .01. 
 
คําสําคัญ   :  แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการสอน,  
    ขาราชการครู  
Keywords : Motivation, Teaching Efficiency, 
    Teachers 
 
บทนํา 
 ยุคกระแสโลกาภิ วัตน  สังคมไทยจําเปนตอง
ปรับตัวเองใหเหมาะสมกับโลกไรพรมแดนเพื่อใหสามารถยืน
หยัดอยูไดอยางม่ันคง มีศักดิ์ศรีและดํารงความเปนไทยอยูได
ในสังคมโลก ซ่ึงการที่ประเทศไทยสามารถกาวไปสูเปาหมาย
ได ทุกฝายที่เก่ียวของจะตองตระหนักในคุณคาและคุณภาพ
ของคนวาทุกคนลวนมีความสําคัญ ซ่ึงจะตองไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมตอการดํารงชีวิต
หากทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพความพรอม ความถนัดความสนใจ และความตองการ
ทั้งสวนบุคคล แลวคนยอมมีคุณภาพที่ดี และรวมกันพัฒนา
สังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวเองอยูใน
สังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข คนจึงเปนทรัพยากร
ที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา ดังน้ันจําเปนตองพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนา การศึกษาจึงเปนระบบที่จําเปนตองพัฒนา
หรือปฏิรูปใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
บริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงในปจจุบัน โลกในอนาคตมี
การเปล่ียนแปลงเร็วขึ้นแตกตางจากโลกในอดีต ซ่ึงเปนยุค
เกษตรกรรมน้ันอาวุธคือกําลัง กองทัพคืออํานาจ ในยุค
อุตสาหกรรมเงินคืออํานาจ แตในยุคใหมเปนยุคกระแสโลกา
ภิวัตนความรูคืออํานาจ (สิปปนนท เกตุทัต.  2544 : 4) 
ปจจุบันเปนโลกแหงการแขงขันดวยปญญาและขอมูล

ขาวสาร ผูใดครองขอมูลขาวสารยอมครองอํานาจ ผู
ครอบครองความรูและเทคโนโลยียอมครองโลกได เพราะ
ความรู ทํ า ใ ห ทร ง อํานาจ ในการต อ รอง ( สํ า นัก ง าน
คณะกรรมการขาราชการครู.  2544 : 60) สังคมไทยจําเปน 
ตองปรับตัวเองใหเหมาะสมกับโลกในยุคกระแสโลกาภิวัตน
เพื่อใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง มีศักดิ์ศรีและดํารง
ความเปนไทยอยูไดในสังคมโลก ซ่ึงการที่ประเทศไทยจะ
สามารถกาวไปสู เปาหมายได ทุกฝายที่ เก่ียวของจะตอง
ตระหนักในคุณคาและคุณภาพของคนวาทุกคนลวนมี
ความสําคัญ ซ่ึงจะตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเหมาะสมตอการดํารงชีวิต หากทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพความพรอม ความถนัด 
ความสนใจ และความตองการทั้งสวนบุคคล แลวคนยอมมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และรวมกันพัฒนาสังคมไปในทิศทางที่
เหมาะสม และสามารถปรับตัวเองอยูในสังคมยุคโลกาภิวัตน
ไดอยางมีความสุข คนจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งตอการ
พัฒนา จึงจําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยอาศัย
กระบวนการทางการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
การศึกษาจึงเปนระบบที่จําเปนตองพัฒนาหรือปฏิรูปใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบททางสังคมที่
เปล่ียนแปลงในปจจุบัน แตหลังจากที่สถาบันทางวิชาการ
ระดับสากลหลายแหงไดทําการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพการศึกษาระหวางประเทศ เห็นวาการศึกษาไทยยัง
ดอยกวาหลายประเทศ แมกระทั่งประเทศเพื่อนบานหรือ
ประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียดวยกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
ความไมพรอมทางศักยภาพของประเทศไทยที่จะแขงขันกับ
สังคมโลก ดังน้ันเพื่อยกระดับการศึกษาจึงตองดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษา เรงแกสภาพที่ตกต่ําใหหมดไปอยางรวดเร็ว
(ปรัชญา  เวสารัชช.  2544 : 2) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 จึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อแกปญหาความตกต่ํา
ของการศึกษาไทย โดยมีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม ทําใหเกิดกระแสแหงการ
ปฏิรูปการศึกษาขึ้นอยางกวางขวาง สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาทั่วประเทศไดดําเนินการเชิงปฏิรูปที่สนอง
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยมุงหวัง
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมนําความรู อยางไรก็ตามการ
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ปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไมน้ัน ไมไดขึ้นอยู
กับนโยบายที่ดีเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองอาศัยครูทุกคน
ที่ทําการสอนอยู ในโรงเรียนเปนพลังขับเคล่ือนที่จะรับ
นโยบายน้ันไปปฏิบัติแรงจูงใจเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูในยุคปฏิรูปการศึกษา แรงจูงใจ
หมายถึงภูมิหลังการตองการของครูขึ้นอยูกับเหตุผลใดใน
ความตองการทั้ง 3 แบบ คือ ความตองการมีอํานาจเหนือ
ผูอ่ืน ความตองการเห็นความสําเร็จของงาน ความตองการ
ไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน จะเปนตัวชี้วัดลักษณะและ
ผลการปฏิบัติงานของครูได เชนหากครูตองการประสบ
ความสําเร็จของงานยอมมีพฤติกรรมการสอนและผลงานที่
ตางไปจากครูที่ตองการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน แรงจูงใจมี
ความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ดังน้ันเรื่องของ
แรงจูงใจจึงเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารทุกระดับที่ตอง
ทําหนาที่ชักจูงใหครูไดใชศักยภาพในการทํางานเพื่อพัฒนา
องคกร การเขาใจแรงจูงใจของตนเองและคนอ่ืนทําใหรูวิธีที่
จะสนองความตองการของคนและกลายเปนบุคคลที่รูใจคน
อ่ืนไดดี อันจะนําไปสูการสรางเสริมแรงจูงใจในการทํางานที่
ดี  ส่ิ ง สํ าคั ญที่ สุ ด และ เ ป น ง านที่ ท าท ายที่ สุ ด  ก็ คื อ
ความสามาร ถของครู ที่ จ ะ นําแรง จู ง ใ จที่ ไ ด รั บ จาก
ผูบังคับบัญชาไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร (ราตรี  พัฒนรังสรรค.  
2542 : 253) ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครูจะ
เกิดขึ้นไดจะตองอาศัยแรงจูงใจเปนสําคัญซ่ึงจะสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง ถาครูผูสอน
ไดรับแรงจูงใจที่ดีจากผูบังคับบัญชา ก็จะทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะชวยขับเคล่ือนในการดําเนินการให
การเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ครูผูสอน
เปนผูมีบทบาทในการกระตุน แนะนํา ชวยเหลือใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู แตจะไดผลมากหรือนอยขึ้นอยูกับครูผูสอน
เปนสําคัญ ดังน้ันประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครูจึง
มีผลโดยตรงตอการเรียนรูและความเอาใจใสของครูผูสอน
เปนสําคัญ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 2 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 
วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ รวมถึงการกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณ ประสานสงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาหลักสูตรของหนวยงานรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 
ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานการ
ปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 2 จัดการศึกษาใหประชากรในวัยเรียนได
เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา คอย
ประสานงานกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2.  2556 : 8) 
 โรงเรียนเปนหนวยงานในระดับปฏิบัติ โดยมีครู
เปนกุญแจสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
การศึกษา โดยเฉพาะความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน 
โรงเรียนทุกแหงจําเปนตองมีครูที่มีวิสัยทัศน สรางจิตสํานึก 
มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติการสอนตามแนวทางปฏิรูปให
บรรลุเปาหมาย งานที่ทาทายความสามารถของครยูอมทําให
ครูในยุคปฏิรูปมีการปรับตัว ปรับเปล่ียนกระบวนการสอนที่
แตกตางไปจากเดิม ส่ิงเหลาน้ีจําเปนตองอาศัยทักษะการ
สอน ความชํานาญ ความพยายาม ความอดทน และที่สําคัญ
คือ จะตองมี “แรงจูงใจภายในสูง” แรงจูงใจภายในตัวเองน้ี
จะเปนแรงผลักดันใหปฏิบัติหนาที่ไปสูเปาหมายอยางไม
ทอถอย เปนแรงขับที่จะทําอะไรใหสําเร็จอยูเรื่อย ๆ เม่ือทํา
ส่ิงหน่ึงสําเร็จก็ตองการที่จะทําส่ิงอ่ืน ๆ ตอไป เม่ือทําสําเร็จ
ก็จะกลายเปนแรงจูงใจทาทายใหทําส่ิงอ่ืนใหสําเร็จตอไป ครู
จะตองทําการสอนหนักเพื่อความพึงพอใจของตนมากกวาส่ิง
ตอบแทนจากภายนอก จะตองมีความรับผิดชอบสูง 
นอกจากน้ีแรงจูงใจยังสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู  
 จากความสําคัญของแรงจูงใจและประสิทธิภาพ
การสอนดังกลาวขางตน ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาเ ก่ียวกับ
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 
ทั้ง น้ีผู วิจัยไดศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู จึงไดทําการวิจัย
เรื่องน้ีขึ้นอันจะนําไปสูการพัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 
ตอไป และถาครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 มีแรงจูงใจ และมี
ประสิทธิภาพการสอนก็ยอมสงผลใหการพัฒนาการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 เปนไปในทางที่
ตองการและมีสวนชวยในการพัฒนาการศึกษาไทยใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพื่ อ ศึ กษาแ ร ง จู ง ใ จ ในการ ทํ าง านของ
ข าร าชการครู  สั ง กัด สํ า นักงานเ ขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 
 2.  เ พื่ อ ศึ ก ษาป ร ะ สิท ธิภ า พก าร ส อน ขอ ง
ข าร าชการครู  สั ง กัด สํ า นักงานเ ขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Research) เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ป ร ะ ช ากร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ย ในค รั้ ง น้ี  ไ ด แ ก 
ข า ร าชการค รู สั ง กั ด สํ า นั ก งาน เ ขต พื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 จํานวน 3,320 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดมาจากการสุมกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเคร็จซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 346 คน 
แลวทําการสุมแบบแบงชั้นภู มิ (Stratified Random 
Sampling)  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพการสอนของขาราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 2 แบงเปน 5 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ ตาม
ทฤษฎีของแมคคลีแลนด เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert)  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
สอนของขาราชการครู  เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert) 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
แลวนํามาวิเคราะหขอมูล  
 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิตโิดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป ขอ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถามโดยใชสถิติรอยละ 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและจําแนกรายดาน
โดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอ 
แลวนําคา เฉ ล่ียที่ ได มาเทียบกับเกณฑ  ดั ง น้ี  (บุญชม        
ศรีสะอาด.  2545 : 103) 
  คาเฉล่ีย 4.51–5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51–4.50 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51–3.50 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00–1.50 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การสอนของขาราชการครู  สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและจําแนก
รายดานโดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
แตละขอ แลวนําคาเฉ ล่ีย ที่ ไดมาเทียบกับเกณฑดัง น้ี      
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103) 
   คาเฉล่ีย 4.51–5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพ
การสอนอยูในระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ีย 3.51–4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ
การสอนอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51–3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ
การสอนอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ
การสอนอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00–1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ
การสอนอยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
กับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยใชสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) และเทียบกับเกณฑ
(พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 144) ดังน้ี 
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ.80–1.00 หมายถึง มี
ความสัมพันธอยูในระดับสูงที่สุด 
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .60–.79 หมายถึง มี
ความสัมพันธอยูในระดับสูง 
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .40–.59 หมายถึง มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .20–.39 หมายถึง มี
ความสัมพันธอยูในระดับต่ํา 
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .00–.19 หมายถึง มี
ความสัมพันธอยูในระดับต่ําที่สุด 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1.  สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1  หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) 
ของแบบสอบถาม โดยการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ จากสูตรการหาดัชนีความสอดคลอง IOC  
   1.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดย
ใชสูตรสัมประสิทธแอลฟา(Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบารค (Cronbach)  
 2.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 
   2.1  คารอยละ 
   2.2  คาเฉล่ีย  
   2.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 ใช สูต ร สัมประ สิท ธิสหสัมพันธ ของเพีย ร สัน 
(Correlation Coefficient of Pearson)  
 
สรุปผล 
 1. แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากสองดาน ไดแก ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ตามลําดับ อีกหน่ึงดานอยูในระดับปาน
กลาง ไดแกแรงจูงใจใฝอํานาจ  
 2. ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากที่สุดสามดาน ไดแก ดานการใหความเปนธรรม 
ดานบุคลิกลักษณะของครู และดานความสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียน อีกหกดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานการใชจิตวิทยาการเรียนรู ดานการจัด

บรรยากาศในชั้นเรียน ดานการควบคุมชั้นเรียน ดานกลวิธี
สอน ดานการวัดและประเมินผล และดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ตามลําดับ 
 3. แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมและรายดานมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพ
การสอนของขาราชการครู โดยรวมและรายดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิ เคราะห ขอมูลในการ วิจัย เรื่อง 
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการสอนของ
ข าร าชการครู  สั ง กัด สํ า นักงานเ ขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  ความคิด เห็นของขาร าชการครู เ ก่ี ยวกับ
แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา 
แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
สองดานคือดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและดานแรงจูงใจใฝ
สัมพันธ อีกหน่ึงดานคือ ดานแรงจูงใจใฝอํานาจอยูในระดับ
ปานกลาง ที่ เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาสังคมไทยเริ่มมี
กระแสความคิดเรื่องการมีสวนรวมมากขึ้น ทําใหเกิดกระแส
ประชาธิปไตย มีการรวมกันเปนกลุมพลังแทนที่จะพึ่งพา
เพียงคนเดียวหรือสองคน ปจจุบันไดมีการจัดโครงสรางและ
การบริหารงาน กํากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มี
ระบบการประ กันคุณภาพการบริหารอยู ในรูปของ
คณะกรรมการ มีระบบประกันคุณภาพทําหนาที่ใหบริการ
ด านการ เ รี ยนการสอนให มีคุณภ าพ และ จัดระบบ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  
2544 : 11–12) ปจจัยเหลาน้ีอาจมีสวนกระตุนใหครู
ตองการประสบความสําเร็จในการทํางานภายใตความ
รวมมือ การทํางานเปนทีมมากขึ้น มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
ความตองการอํานาจในการทํางานก็นอยลงไป และจาก
ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัย
ของสายัณย  ตากมัจฉา (2546 : 74) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการวิจัย
พบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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ระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
อรวรรณ  ตั้งจิตพิทักษ (2549 : 68) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 พบวา 1) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 โดยรวมอยู
ในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับงานวิจัยของสถิตย 
สาระวิถี (2552 : 75–81)ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ
ทํางานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
รอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดรอยเอ็ด 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยขอ
นําเสนอประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 
  1.1  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือเม่ือไดรับมอบหมายให
ทํางานใด ๆ ส่ิงที่ขาพเจาคํานึงถึงคือความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะปจจุบัน
รูปแบบการปฏิบัติงานของครูไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
จากการที่มุงปฏิบัติงานแขงขันกัน มาเปนมุงการปฏิบัติงาน
แขงกับตนเองคือการพยายามปฏิบัติงานของตนเองใหผาน
เกณฑมาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด หรือพยายาม
พัฒนาตนเองใหผานการประเมินจากบุคคลภายนอก ปจจัย
เหลาน้ีจึงนาจะมีสวนทําใหความปรารถนาที่จะทํางานให
ดีกวาผูอ่ืนนอยลงไปดวย แตอยางไรก็ตามไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติ งานแขง กับตนเองหรือแขง กับบุคคลอ่ืนก็เปน
ประโยชนทั้งส้ิน หากครูนําผลการปฏิบัติงานมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน ก็ยอมนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง
และเกิดผลดีเลิศในที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของสมยศ 
นาวีการ (2543 : 319) ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปน
ความปรารถนาที่จะทําบางส่ิงบางอยางใหดีขึ้น หรือมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เคยทํามากอน มุงม่ันในการ
ทํางานหรือการปฏิบัติงานเพื่อตองการประสบผลสําเร็จ และ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของสุรางค  โควตระกูล (2544 : 
172) ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนแรงจูงใจที่เปนแรง
ขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบ
สัมฤทธิผลตามมาตรฐานที่เปนเลิศหรือปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวง  
  1.2  ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่ มีคาเฉ ล่ียสูงที่ สุดคือขาพเจาทํางานไดดีใน
บรรยากาศที่เปนมิตรอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะครู ตองการมีคนที่ไววางใจได เพื่อเปนเพื่อนที่คอย
ปรับทุกข เพื่อนคูคิด เพื่อนที่เดินเคียงขางไปตลอดทั้งยาม
สุขและยามทุกข เพื่อนที่คอยชวยเหลือเม่ือมีปญหา หรือ
เปนผูที่จะชวยใหการทํางานหรือการดําเนินชีวิตใหประสบ
ความสําเร็จ และขณะเดียวกันครูก็ตองการใหคนไวใจ หรือ
เชื่อใจในตนเอง ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานของครูเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับแนวคิดของสม
ยศ  นาวีการ (2543 : 320) ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมพันธ
เปนความตองการความสัมพันธที่เปนมิตร การยอมรับจาก
กลุม และการถูกชอบโดยบุคคลอ่ืน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของนรา  สมประสงค (2544 : 143) ไดกลาวถึง
แรงจูงใจใฝสัมพันธไว 3 ลักษณะ คือ 1) มีความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะไดรับความอบอุนใจและการรับรองจาก
ผูอ่ืน 2) มีแนวโนมจะคลอยตามความประสงคหรือปทัสถาน
ของผูอ่ืน 3) มีความสนใจเอาใจใสความรูสึกของคนอ่ืนอยาง
จริงใจ 
 2. ความคิด เห็นของขาราชการครูเ ก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเ อ็ด เขต 2 พบวา 
ประสิทธิภาพในการสอนของขาราชการครู โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มากที่ สุดสามดานคือดานการใหความเปนธรรม ดาน
บุคลิกลักษณะของครู และดานความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน อีกหกดานคือ ดานการใชจิตวิทยาการเรียนรู ดาน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ดานการควบคุมชั้นเรียน ดาน
กลวิธีสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะครูใหความสําคัญกับการสอน และจากผลการวิจัย
พบวาประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
โดยภาพรวมอยู ในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เกษม  บุตรดี (2548 : 70–74) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิง
สา เหตุที่ มี อิท ธิพลตอประ สิท ธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสกลนคร พบวา รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร มี 8 
ตัวแปร  และยังสอดคลอง กับงานวิ จัยของ  ศิริญญา         
ศรีประมวล (2549 : 82–83) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะห
องคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
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จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูมี 10 
องคประกอบ  
 เ ม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผู วิ จัยขอนําเสนอ
ประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 
   2.1  ดานการใหความเปนธรรม โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่ สุด เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ มี
คาเฉล่ียมากที่สุดคือครูมีความเที่ยงตรง ยุติธรรมแกนักเรียน
ในทุกกรณี อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเม่ือมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูใหนักเรียนทํางาน ทํา
การบานและสงงานสงการบาน โดยครูคอยตรวจและให
คะแนน การที่ครูผูสอนจะใหความเที่ยงตรงและยุติธรรมกับ
นักเรียนน้ัน ครูจะตองเปนผูมีคุณธรรม คือ มีความดีงามอยู
ในจิตใจ ไดแก ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต ความ
เสียสละ ความเอ้ือเฟอ ความกตัญู ความพากเพียร 
ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายตอความชั่ว และความกลา
หาญที่จะกระทําความดี ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรักและศรัทธา
ในตัวของครู สอดคลองกับแนวคิดของ สมจิตร  ชีวปรีชา 
(2544 : 12) ไดกลาวถึงการใหความเปนธรรม คือ การที่
ครูผูสอนจะใหความยุติธรรมกับนักเรียนน้ัน ครูจะตองเปนผู
มีคุณธรรม หมายถึง มีความดีงามอยูในจิตใจ ไดแก ความ
เมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ ความ
เอ้ือเฟอ ความกตัญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ 
ความละอายตอความชั่ว และความกลาหาญที่จะกระทํา
ความดี ส่ิงเหลาน้ีตองสรางใหเกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลให
คงอยูตลอดไป จึงจะเรียกวาเปนคนมีคุณธรรมประจําใจ 
  2.2  ดานบุคลิกลักษณะของครู โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่ สุด เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ มี
คาเฉล่ียมากที่สุดคือ ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี อยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การประพฤติตนหรือ
บุคลิกภาพของครูที่แสดงออกมาใหนักเรียนไดรับรูน้ัน จะ
เปนภาพที่ประทับใจนักเรียนซ่ึงไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอ
การ ที่ นั ก เ รี ย นจะ เ ลียนแบบ  แต ยั ง มี ผลกร ะทบถึ ง
ประสิทธิภาพการสอนของครูดวย บุคลิกภาพของครูที่จะ
ชวยเสริมสรางใหการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายของ
ครูน้ัน การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในลักษณะที่เปน
ผูนําในการกระตุนสงเสริมและจูงใจใหนักเรียนเกิดความ
พรอมที่จะเรียนรู ลักษณะของครูที่แสดงใหเห็นถึงความเปน
นักวิชาการ เปนผูใฝหาความรู  พูดจาสุภาพเรียบรอย มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ เปนผูมีเหตุผล ลักษณะ
เชนน้ีจะมีผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน 
สอดคลองกับแนวคิดของยนต  ชุมจิต (2553 : 105–106) 
ไดกลาวถึงบุคลิกลักษณะของครู คือ คุณลักษณะทุกส่ิงทุก

อยางทั้งภายนอกและภายในซ่ึงรวมอยูในตัวครูทําใหครูมี
ลักษณะแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน ๆ ดวยเหตุน้ีบุคคลจึงมี
ความแตกตางกันทั้งรูปรางหนาตา ผิวพรรณ ลีลาทาทางใน
การเดิน ยืน น่ัง เสียงพูด ความสนใจ อารมณ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สติปญญา ปฏิภาณไหวพริบ และอารมณขัน 
และยังสอดคลองกับแนวคิดของดวงกมล สินเพ็ง(2553 : 
133–134) ไดกลาวถึง ลักษณะบุคลิกของครูวา ครูตองเปน
ผูมีเจตคติที่ถูกตองตามแบบประชาธิปไตย (Democratic 
Attitudes) การกระทํา หรือพฤติกรรมของครู คําพูด หรือ
ทาทีของครูที่แสดงออกมาน้ันยอมบอกใหทราบถึงความรูสึก
นึกคิดของครูไดดี 
  3.  แรงจูงใจมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การสอนของขาราชการครู  สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และคาความสัมพันธทางบวก
อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ประสิทธิภาพ
การสอนของขาราชการครูจะเกิดขึ้นได น้ันจะตองอาศัย
แรงจูงใจเปนสําคัญซ่ึงจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนโดยตรง ถาครูผูสอนไดรับแรงจูงใจที่ดีจาก
ผูบังคับบัญชา ก็จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะชวย
ขับเคล่ือนในการดําเนินการใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทในการกระตุน 
แนะนํา ชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู แตจะไดผลมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับครูผูสอนเปนสําคัญ ดังน้ันแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพการสอนจึงมีผลโดยตรงตอการเรียนรูและ
ความเอาใจใสของครูผูสอนเปนสําคัญ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาครูในโรงเรียนตอไป และถาครูมีแรงจูงใจ และมี
ประสิทธิภาพในการสอนก็ยอมสงผลใหการพัฒนาการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปของโรงเรียน เปนไปในทางที่ตองการและมี
สวนชวยในการพัฒนาการศึกษาไทยใหมีความเจริญกาวหนา
ตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย นาควิเชียร 
(2548 : 76) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครู กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  
 เ ม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผู วิ จัยขอนําเสนอ
ประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 
   3.1  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอน โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขาราชการครูตองการมีผลงาน 
ตองการความสําเร็จในหนาที่การงานโดยใชความสามารถ
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ของตนหรือตองการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่
เคยทํามากอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เรียม ศรีทอง 
(2542 : 362) ไดกลาวไววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนความ
ตองการมีผลงาน ตองการประสบความสําเร็จในหนาที่การ
งานโดยใชความสามารถ และเพื่อบรรลุเปาหมายที่พึง
ปรารถนาใหได สอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 
(2543 : 319) ไดกลาวไววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนความ
ปรารถนาที่ทําบางส่ิงบางอยางใหดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นกวาที่เคยทํามากอน มุงม่ันในการทํางานเพื่อตองการ
ประสบผลสําเร็จ และยังสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของ 
กันยมาส ชูจีน (2546 : 89–90) ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธทางบวกโดยรวม อยูในระดับปาน
กลางกับภาวะผูนํา 
  3.2  ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธมีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขาราชการครูตองการความผูกพันองคกร
และเพื่อนฝูง ตองการความรักความสามัคคี ชอบงาน
สังสรรคเน่ืองในโอกาสตาง ๆ และมีความปรารถนาที่จะ
ไดรับความอบอุนจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
สมยศ นาวีการ (2543 : 320) ไดใหแนวคิดวา บุคคลที่มี
ความตองการความผูกพันสูงจะใชเวลาติดตอส่ือสารมากกวา
บุคคลอ่ืน มีความปรารถนาจะรักษาความสามัคคีเอาไว มี
ความสนุกสนานกับงานเล้ียง กิจกรรมทางสังคมและการคุย
เลน แสวงหาการมีสวนรวมดวยการเขารวมกลุมหรือองคกร 
สอดคลองกับแนวคิดของนรา สมประสงค (2544 143) ได
ใหแนวคิดวาบุคคลมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับ
ความอบอุนใจและการรับรองจากผูอ่ืน มีแนวโนมจะคลอย
ตามความประสงคหรือปทัสถานของผูอ่ืนเม่ือไดรับความ
กดดัน และมีความสนใจเอาใจใสกับความรูสึกของบุคคลอ่ืน
อยางแทจริง และยังสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของ  
กันยมาส ชูจีน (2546 : 89–90) ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจ
ใฝสัมพันธ มีความสัมพันธทางบวกโดยรวม อยูในระดับปาน
กลางกับภาวะผูนํา 
   3.3  ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะ ขาราชการครูในขณะปฏิบัติงานหรือทําบางส่ิง
บางอยาง ตองการใหผูอ่ืนทําตาม คลอยตามหรือโนมนาว
ผูอ่ืนทําในส่ิงที่ตนตองการ ตองการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ชอบ
การแขงขันกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ของ 
สมยศ นาวีการ (2543 : 319) ไดใหแนวคิดไววา บุคคลที่มี
ความตองการอํานาจสูงน้ัน จะมุงควบคุม บุคคล ขอมูล และ
ทรัพยากรอันที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมายมากกวา บุคคล

เชนน้ีจะมีลักษณะที่ มุงการไดมา การใชหรือการรักษา
อํานาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ชอบการแขงขันกับ
บุคคลอ่ืนในสถานการณที่เปดโอกาสใหเขาครอบงําได และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของ กันยมาส ชูจีน (2546 
: 89–90) ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝ อํานาจ มี
ความสัมพันธทางบวก โดยรวมอยูในระดับปานกลางกับ
ภาวะผูนํา 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.  จากผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางาน
ของขาราชการครูดานแรงจูงใจใฝอํานาจ เปนดานที่ มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ันครูควรไดรับการสงเสริม สนับสนุน
จากผูบริหารใหปฏิบัติงานที่มีการแขงขันความสามารถเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน งานที่สรางชื่อเสียง และ
งานที่ทาทายความสามารถ 
 2.  จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการสอน
ของขาราชการครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนดานที่
มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ันเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูทุกคนควรมีการเตรียมหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ผลิตและเลือกใชส่ือ
ใหเหมาะสมกับบทเรียน 
 3.  จากผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธ
ทางบวกอยูในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของ
ข าร าชการครู อย าง มี นัย สํ าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .01 
โดยเฉพาะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธทางบวก
กับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครูมากที่สุดเม่ือ
เทียบกับอีกสองดาน ดังน้ันครูควรไดรับแรงจูงใจในการ
ทํางานจากผูบริหาร ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการสอน
ของขาราชการครู  และสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 เพื่อใหการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
ขยายผลเปนไปในวงกวางและครอบคลุมกลุมบุคคลที่มีสวน
เก่ียวของในการจัดการศึกษา จึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
กับประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน เพื่อใหไดขอสรุป
ผลการวิจัยมากขึ้น 
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 2. ศึกษาความสัมพันธระหวางแรง จูงใจกับ
ประสิทธิภาพการสอนโดยใชตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอการสรุปผลการวิจัย 

 3.  สําหรับผูที่สนใจศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควร
ขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน
ในการวิเคราะห นําไปสูการปรับปรุงทรัพยากรบุคคลตอไป 

 
รายการอางอิง 
กันยมาส  ชูจีน.  (2546) . ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัด

ชุมพร.  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา).  นครปฐม : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เกษม บุตรดี.  (2548).  ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธ ค.ม. (การวิจัยการศึกษา).  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.  

ดวงกมล  สินเพ็ง.  (2553).  การพัฒนาผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรู พุทธศักราช 2553.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นรา  สมประสงค.  (2544).  หนวยที่ 6 แรงจูงใจ ใน ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารการศึกษา.  
พิมพครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2545).  การพัฒนาการสอน.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
ประกรณ  ประจัญบาน.  (2552).  วิจัยและประเมินผลการศึกษา.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปรัชญา  เวสารัชช.  (2544).  ปฏิรูปการศึกษาเพื่อความอยูรอดของสังคมไทย ใน การปฏิรูปการศึกษา.  นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
พวงรัตน  ทวีรัตน.  (2543).  วิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
ยนต  ชุมจิตต.  (2553).  ความเปนครู.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส. 
ราตรี  พัฒนรังสรรค.  (2544).  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. 
เรียม  ศรีทอง.  (2542).  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาคน.  กรุงเทพฯ : เธิรดเวฟเอ็ดดูเคชั่น. 
ศิริญญา  ศรีประมวล.  (2549).  การวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา.  วิทยานิพนธ 

ศษ.ม.  (การวัดผลและการวิจัยการศึกษา).  สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  
สถิตย  สาระวิถี.  (2552).  แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครูในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดรอยเอ็ด.  

วิทยานิพนธ ค.ม.  (การบริหารการศึกษา).  รอยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด. 
สมจิตร  ชีวปรีชา.  (2544).  วาทวิทยา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมยศ  นาวีการ.  (2543).  การบริหารและพฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงธนพัฒนา. 
สมหมาย  นาควิเชียร.  (2548).  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1.  วิทยานิพนธ ค.ม.  (การบริหารการศึกษา).  ชลบุรี : 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สายัณห  ตากมัจฉา.  (2546).  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดระยอง.  วิทยานิพนธ ค.ม.  (การบริหารการศึกษา).  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สิปปนนท  เกตุทัต.  (2544).  การศึกษาไทยในทศวรรษหนา ใน กระทรวงศึกษาธิการ 109 ป.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว. 

สุรางค  โควตระกูล.  (2544).  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร.ู  (2544).  คุณธรรมและจิต.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว. 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  (2544).  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542.  กรุงเทพฯ : 

สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา(สปศ.) องคกรมหาชนเฉพาะกิจ. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2.  (2556).  แผนปฏิบัติการประจําป.  รอยเอ็ด : งานขอมูล

สารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน. 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

57

อรวรรณ  ตั้งจิตพิทักษ.  (2549).  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1.  วิทยานิพนธ ค.ม.  (การบริหารการศึกษา).  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

58
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ของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษายโสธร 
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บทคัดยอ  
 การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร ในครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพื่อ 
1) เพื่อศึกษาการดําเ นินงานตามแนวทางการปฏิรู ป
การศึ กษาในทศวรรษที่ สอง ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ สอง  ของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษายโสธร โดยจําแนกตามปจจัยบุคคลไดแก 
สถานภาพตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน และจําแนกตามปจจัยองคกร คือ ขนาดของ
โรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการ
ดําเ นินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน ใน
สถ าน ศึ กษ า  สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษายโสธร จํานวน 899 คน โดยแยกออกเปน 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 259 คน  ครูปฏิบัติการสอน 
จํานวน 640 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบมาตรตรา
สวนประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด โดยจําแนก
ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
ด านพัฒนาคุณภาพครู ยุ ค ใหม  ด านพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลง เรียนรูยุคใหม และดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม ทดสอบความเชื่อม่ัน โดย
วิ ธี ก า ร ใ ช สู ต ร สั มป ร ะ สิท ธ์ิ แ อลฟา ของค ร อนบา ค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ เทากับ .97 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉล่ีย รอยละ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมุติฐานใช     
t–test (Dependent Samples) และ F–test (One–way 

ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู

โดยวิธี Scheffe´ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลการดําเ นินงานตามกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา มีผล
เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
อยูในระดับมาก คือ สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษา
อยางชัดเจนตรวจสอบได และนอยที่ สุด คือสถานศึกษามี
การนํานโยบายที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาของชาติมาจัด
อบรมใหความรูแกชุมชน  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานตามกรอบ
แนวทางการปฏิรู ปการศึ กษาในทศวรรษที่สองของ
สถ าน ศึ กษ า  สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษายโสธร พบวา 
  2.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูปฏิบัติการสอน 
มีระดับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวา ในดานพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ และโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.2  เพศชาย และเพศหญิง มีระดับการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพบวา ในดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
  2.3  ระดับการศึกษา มีระดับการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาพบวา ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 
และโดยรวมในทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดาน
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ไมแตกตางกัน 
  2.4  ประสบการณในการทํางานมีระดับการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวา ไมแตกตางกันในทุก ๆ 
ดาน 

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
** ผูชวยศาสตราจารยประจํา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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  2.5  ข น า ด ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มี ร ะ ดั บ ก า ร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวา ไมแตกตางกันในทุก ๆ 
ดาน 
 3. ปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
      3.1  สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
   3.1.1  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ดานพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม และ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
และดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มีปญหานอย
ที่สุด 
   3.1.2  แนวทางแกไขปญหาที่พบมากที่สุด
คือ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และ ดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลง เรียนรูยุคใหม และดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม มีแนวทางแกไขปญหานอย
ที่สุด 
 
ABSTRACT  
 The purposes of the research were 1) to 
study the education reform in second decade of 
the schools under the Yasothon Primary 
Educational Service Area Office, 2) to compare the 
operation of the education reform in the 
perception of administrators and teachers 
classified by personal factors such as occupational 
status, genders, educational background, and work 
experience and by an organizational factor such as 
the school size, and 3) to study problems and 
solutions in the operation of education reform.  
 The samples were 259 school 
administrators and 640 school teachers. This 
research was taken place in the academic year 
2012. The instruments used in this research 
included a rating scale questionnaire and an 
open–ended questionnaire which mainly focused 
on four aspects; quality development of modern 
Thais, quality development of modern teachers, 
quality development of modern schools and 
learning centers, and quality development of 
modern administration. All the instruments 
showed a total reliability (rxy) of 0.97. The statistics 
for data analysis were mean ( X ), percentage, and 

standard deviation (S.D.). The statistics for 
hypothesis testing included t–test (Dependent 
Samples), F–test (One way ANOVA), and Scheffe´ s 
method.  
      The results are as follows: 
 1.  It was found that the education reform 
in the second decade of schools was regarded as 
a “high” level. The aspect with the highest mean 
score was transparent and auditable 
administration and that with the lowest mean 
score was implementing national educational 
policies in community trainings. 
 2. The comparison of the operation of 
the education reform in the perception of the 
administrators and teachers classified by 
occupational status, genders, educational 
background, work experience, and school size 
showed that: 
  2.1  The administrators and teachers 
showed differences in opinions on quality 
development of modern Thais at a significant 
level of .05. Also, they showed different opinions 
on the others aspects at a significant level of .01. 
  2.2  Genders impacted opinions. It 
was found that the males and females had 
different opinions on quality development of 
modern schools and learning centers at a 
significant level of .05. However, they did not 
express different opinions on the other aspects. 
  2.3  Educational background caused 
differences in opinions. It was discovered that the 
overall opinions on quality development of 
modern Thais and quality development of 
modern schools and learning centers at a 
significant level of .05, and on quality 
development of modern administration at a 
significant level of .01. On the contrary, the overall 
opinions on development of modern teachers 
were not different.   
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  2.4  It was found that work 
experience did not cause differences in opinions 
toward all the aspects of the education reform.  
  2.5  Likewise, it was unveiled that 
school sizes did not cause differences in opinions 
toward all the aspects of the education reform.  
 3.  Problems and Solutions  
  3.1  The schools under the Yasothon 
Primary Educational Service Area. 
   3.1.1  The greatest number of 
problems was found in the aspects quality 
development of modern Thais and quality 
development of modern teachers, but the 
smallest number was in quality development of 
modern administration.  
   3.1.2  The greatest number of 
solutions was given to the aspects quality 
development of modern teachers and quality 
development of modern  
 
คําสําคัญ  : การดําเ นินงาน, การปฏิ รูปการศึกษา , 
   ทศวรรษที่สอง 
Keywords : Operation, Education Reform, 
   Second Decade  
 
บทนํา 
 จากการปฏิรูปการศึกษารอบแรกของประเทศไทย
น้ัน มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี  มีความสามารถและมี
ความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจใหทุก
ฝายมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ที่
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเทากันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานฟรีจากรัฐ 12 ป ทั้งในดานโอกาส เน้ือหา วัสดุ
อุปกรณ สถานที่ เรียน รวมทั้งการอํานวยการใหผูพิการ 
ทุพพลภาพ สามารถเขารับการศึกษาไดเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป 
(สภารางรัฐธรรมนูญ.  2550 : 19) 
 จ า ก ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการดําเนินงาน โดยมีหนวยงานทุกระดับ ตั้งแต

ระดับจังหวัด อําเภอ กลุมโรงเรียนและโรงเรียนจะตองใช
เปนหลัก มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ในอันที่จะทํานโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
ของรัฐบาล บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว โรงเรียนเปน
หนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สําคัญที่สุด และ
ผลการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จได โรงเรียนจะตองมีการ
บริหารงานที่มีระบบแตการบริหารงาน หรือการดําเนินการ
ใด ๆ ก็ตาม หากปราศจากการวางแผนแลว โอกาสที่จะ
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางราบรื่นน้ัน
คอนขางจะมีนอย และเปนไปไดอยางลําบาก (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 8) 
 การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา สรุปไดวา ในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หน่ึง ส่ิงที่ประสบปญหาคือ
ดานคุณภาพผู เรียน ดานครู คณาจารย  และบุคลากร
ทางการศึกษา ดานสถานศึกษาไมผานเกณฑการประเมิน 
และดานการบริหารจัดการ จึงเปนสาเหตุใหมีกรอบแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ พัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 9) 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ .
2552–2561) รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและ มีคุณภาพ 
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552) 
 สภาพการจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรประกอบดวยโรงเรียนหลาย
ขนาดอันเปนปจจัยที่สงผลตอระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เพราะขอจํากัดในดานบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหเกิดปญหาในการที่จะดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงถือเปน
ขอบวัตถุประสงคที่ ใหโรงเรียนที่ เปนนิติบุคคลมีอํานาจ
หนาที่ใหกระทําไดและไดสรางความสับสนในการปฏิบัติงาน
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ของสถานศึกษาตามมา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1.  2554) 
 ผูวิจัยในฐานะครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
สถานศึกษาในสังกัด  สํ า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายโสธร จะมีสภาพปญหาตอแนวทางการ
บริหารตามกรอบภาระกิจการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองอยางไร เพื่อเปนขอสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงใหการ
บริหารจัดการศึกษาดังกลาวมีประสิทธิภาพและเ กิด
ประสิทธิผลสนองตอบตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร โดยจําแนกตามปจจัยบุคคลไดแก 
สถานภาพตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน และจําแนกตามปจจัยองคกร คือ ขนาดของ
โรงเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหา
การดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้ง น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนการวิจัย
ดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร จํานวน 
899 คน โดยแยกออกเปน 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 259 คน 
 2. ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 640 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ในสถานศึกษา จํานวน 36 ขอ 
โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคน
ไทยยุคใหม ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ดานพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และดาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ทดสอบความเชื่อม่ัน 
โดยวิธีการใช สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ เทากับ .97 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี 
เปนเครื่องมือที่ ผู วิจัยสรางขึ้นเองเพื่อศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ของผูบริหารสถานศึกษาและครู ผูสอนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ซ่ึงผูวิจัย
สรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 1. ตอนที่ 1 เปนลักษณะแบบสํารวจรายการ ใช
ถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบสํารวจ (Checklist) ประกอบดวย สถานภาพ
ตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
ขนาดของโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 
 2. ตอนที่ 2 เปนลักษณะแบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร   
เปนแบบลักษณะสอบถามชนิดมาตรตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ตามวิธีของ Likert มีคําตอบ 5 ระดับ (บุญชม       
ศรีสะอาด.  2545 : 99–100) 
 3. ตอนที่ 3 เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด
สอบถามเ ก่ียวกับ ปญหา และแนวทางการแก ไขการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร 
 การวิเคราะหขอมูล 
 จากการพิจารณาตรวจสอบชุดแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืน มาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และ
สมบูรณเรียบรอย คิดเปนรอยละ 81.87 เปนแบบสอบถาม
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ที่ไดจากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 200 ฉบับ คิดเปน 
รอยละ 77.22 ครูผูสอน จํานวน 536 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
83.75 เพื่ อ วิ เ คราะหข อมูลทางสถิติ โดย ใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ 
โดยแจกแจงหารอยละ และคาความถี่ 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร โดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 
99–100) 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตามขนาดของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร  
  3.1   วิเคราะหเปรียบเทียบตามตําแหนง เพศ 
และหนวยงานตนสังกัดของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดย
ทดสอบคา t–test (Independent) 
  3.2  วิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร จําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน
โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ใชสถิติ F–test และวิเคราะหโดยทดสอบคา F เม่ือพบความ
แตกตางอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูโดยวิธี Scheffe´ 
 4. วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ
บริหารสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร โดยวิเคราะห (Content 
Analysis) ความถี่ รอยละ แลวเสนอในรูปแบบตาราง 
 
สรุปผล 
 การวิจัยครั้ง น้ี เปนการสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา จากผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฏิบัติการสอน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารถานศึกษา

และครูปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร จากการศึกษาสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนสวนมาก เปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ เพศหญิง คิดเปนรอยละ โดยมีสถานภาพเปน
ครูผูสอน รอยละ และผูบริหารสถานศึกษา รอยละ มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ และระดับการศึกษา
ที่ต่ํากวาปริญญาตร ีรอยละ ประสบการณการทํางาน 16 ป
ขึ้นไป รอยละ รองลงมาคือ 11–15 ป และ รอยละ คือ ไม
เกิน10 ป โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ รองลงมา โรงเรียน
ขนาดกลาง รอยละ และโรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 
 2. การดํ า เ นินงานตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา มีผลเฉล่ีย
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานและรายขอ
พบวามีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทุกดาน และ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการดําเนินงาน อยูใน
ระดับมาก ทุกขอ ขอที่มีระดับการดําเนินงาน สูงที่สุด ใน
ระดับมาก คือ สถานศึกษามีการดําเนินงานอยางชัดเจน
ตรวจสอบได และรองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดระบบ
ประ กันคุณภาพการศึ กษา สําหรับข อที่ มี ระดับการ
ดําเนินงาน ต่ําที่สุด ซ่ึงอยูในระดับมาก สถานศึกษามีการนํา
นโยบายที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาของชาติมาจัดอบรมให
ความรูแกชุมชน 
 3. การดํ า เ นินงานตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร พบวา 
  3.1  ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงตางกัน 
มีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษาตางกันในดานพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ และโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  3.2  ผูตอบแบบสอบถามที่ มี เพศตางกัน      
มีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษาในดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
  3.3  ระดับการศึกษาตางกัน มีการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของ
สถานศึกษา โดยรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา 
และครูผูสอน มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมี
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การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง มากกวาระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สวนคูอ่ืน ๆ มีการดําเนินงานไมแตกตางกัน  
  3.4  ประสบการณในการทํางานตางกันมีการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน 
  3.5  ขนาดของโรง เรี ยนของ ผูตอบแบบ 
สอบถาม ระหวางขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มี
ระดับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองในสถานศึกษา ไมแตกตางกันในทุก ๆ ดาน 
 4. การดํ า เ นินงานตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร พบวา 
  4.1  สถานภาพตําแหนงระหวางผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน มีระดับการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในสถานศึกษา 
พบวา ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ และ
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นที่พบและนาสนใจ
ควรนํามาอภิปรายดังน้ี 
 1.  จากวัตถุประสงคขอที่ 1 ผลการศึกษาการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ    
ที่สอง ของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร พบวา โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีการปฏิบัติตามกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับ ลือชัย  บุญคุม (2546 : 7) ที่เสนอไววาโรงเรียนขนาด
เล็กหรือขนาดใหญไมสําคัญ อยูที่วาเราสามารถทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาคือทําใหเด็กมีคุณภาพได
หรือไมมากกวา และสอดคลองกับ สุคนธ  สินธพานนท 
(2554 : 4) ที่เสนอไววา ครูยุคใหมในทศวรรษที่มีการปฏิรูป
การศึกษารอบที่สองน้ีตางก็มีความตื่นตัวและตระหนักถึง
ความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาตนเองในหลายดานเพื่อ
เปน ครูคุณภาพ โดยเฉพาะหัวใจสําคัญของการเปนครู คือ 
ตองพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทัศ     
แกวคํา (2552 : 87) ที่ศึกษา สภาพการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1   
ที่พบวาผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวามีสภาพการบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง บุคลากรที่ มี
สภาพตางกันและบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกันมีสภาพปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และไมมีปฏิสัมพันธ
ระหวางสถานภาพและขนาดโรงเรียนตอการมีสภาพปญหา
เปนรายดาน แตประธานคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมากกวาผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  จากวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร โดยจําแนกตามปจจัยบุคคล ไดแก 
สถานภาพตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน และปจจัยองคกร คือ ขนาดของโรงเรียน  
  2.1  ปจจัยบคุคล 
   2.1.1  สถานภาพตามตําแหน ง  พบว า
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง โดยรวมและรายดานแตกตางกัน ดานพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรู  ยุคใหม และดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและใหความสําคัญใน
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในดาน
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมมากกวาครูที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ที่
เสนอไววา การปฏิรูปการศึกษาเปนกระบวนการเปล่ียน 
แปลงทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงความคิด ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติ ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวม ความรวมมือ และ
ภาวการณเปนผู นําในการดําเนินงานอยางจริงจัง และ
ตอเน่ืองซ่ึงจําเปนตองสรางแนวรวม สรางความรู ความ
เขาใจและเจตคติใหบุคลากรทุกระดับที่ เ ก่ียวของกับ
การศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยชอง จรุญ  เทพสาร 
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(2549 : 95) ที่ศึกษา ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3    
ที่พบวาประสิทธิภาพในการปฏิรูปการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามกรอบ
งานการปฏิรูปการศึ กษา พบว า การบริหารและจัด
การศึกษามีคาเฉล่ียในอันดับมาก โดยขอที่มีประสิทธิผล
มากกวาขออ่ืน คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา อันดับสอง คือ การประกันคุณภาพ โดย
ขอที่มีประสิทธิผลมากกวาขออ่ืน คือ การประชาสัมพันธให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนัก เห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันดับที่สาม 
คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขอที่มี
ประสิทธิผลมากกวาขออ่ืน คือ การสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน โดยขอที่มีประสิทธิผลมากกวาขออ่ืน 
คือ การสนับสนุนสงเสริมใหครูพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับผูเรียน 
   2.1.2  สถานภาพตามเพศ พบวา โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน เม่ือวิเคราะหรายดานมีความ
แตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหลงเรียนรูยุคใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปนเพราะวาเพศหญิงมีการ
ดําเนินงานในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูยุคใหมมากกวาเพศชายนอกน้ันไมแตกตางกัน 
   2.1.3  สถานภาพตามระดับการศึ กษา
พบวาผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรีมีการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มากกวาผูที่มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรวมในทุก ๆ ดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ในดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุค ดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปน
เพราะวาผู มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีความ
ตระหนักในภาระหนาที่และการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมากกว าผู มี ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและผูมีการศึกษาระดับต่ํากวา
ระดับปริญญาตรีที่มีการดําเนินงานตามกรอบแนวทางอยูใน
ระดับเดียวกันในทุกดานไมแตกตางกันสวนดานพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ สุคนธ  
สินธพานนท (2554 : 4) ที่เสนอไววา ครูยุคใหมในทศวรรษ

ที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบ ที่สองน้ีตางก็มีความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาตนเองในหลาย
ดาน เพื่อเปน ครูคุณภาพ โดยเฉพาะหัวใจสําคัญของการ
เปนครู คือ ตองพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตและสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  2.1.4  สถานภาพตามประสบการณในการ
ทํางาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน มีการดําเนินงานอยู
ในระดับ มาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีอายุ
ปฏิบัติงาน 11–15 ป มีการดําเนินงานในดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหมอยูในระดับ มาก ซ่ึงมีระดับ
การปฏิบัติ มาก รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในสถานศึกษาที่อายุปฏิบัติงาน 16 ปขึ้นไป มีการ
ดําเนินงานในดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยู
ในระดับ มาก ซ่ึงมีระดับการดําเนินงาน มาก และผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน ที่อายุการปฏิบัติงาน 16 ป ขึ้นไป 
มีการดําเนินงานในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด มีคาเฉล่ียอยูในระดับ มากสอดคลองกับ 
สุคนธ  สินธพานนท (2554 : 4)  ที่เสนอไววา ครูยุคใหมใน
ทศวรรษที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองน้ีตางก็มีความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
ตนเองในหลายดานเพื่อเปน ครูคุณภาพ โดยเฉพาะหัวใจ
สําคัญของการเปนครู คือ ตองพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและสอดคลองกับ
งานวิจัยชอง อัตทยา  สุขจิตต (2552 : 107) ที่ศึกษา ความ
เขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่พบวาขาราชการครูมี
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสายปฏิบัติการสอนมีความ
เขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยรวม ไมแตกตางกัน 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูสายปฏิบัติการสอนที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีความเขาใจ
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เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริหารสถานศึกษาและครู
สายปฏิบัติการสอน ที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนง
ตางกัน มีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมไม
แตกตางกัน  
  2.2  ปจจัยทางกายภาพ 
     2.2.1  สถานภาพตามขนาดของโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทั้งโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน มีการดําเนินงานอยูในระดับ มากสอดคลอง
กับ ลือชัย  บุญคุม (2546 : 7) ที่เสนอไววาโรงเรียนขนาด
เล็กหรือขนาดใหญไมสําคัญ อยูที่วาเราสามารถทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาคือทําใหเด็กมีคุณภาพได
หรือไมมากกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรการ   
สระคูพันธ (2550 : 153) ที่ศึกษา ความพึงพอใจของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการปฏิรูปการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ที่พบวา 
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ
การปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 2 จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ทรัพยากรและการ
ลงทุนทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ระบบการศึกษา เปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการปฏิรูปการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จําแนก
ตามสถานภาพโดยรวมและรายดาน พบวา ผูบริหาร ครู 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูแทน
ผูปกครอง มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการปฏิ รู ป
การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา ในโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดใหญมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานอีก 4 
ดาน คือ ดานระบบการศึกษา ดานการเรียนรู ดานการ
บริหารและจัดการศึกษา และดานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไมแตกตางกัน สวนในดานทรัพยากรและการลงทุน
ทางการศึกษา พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัย สํ าคัญทางสถิติ ที่ ร ะดับ  .05   ข อ เสนอแนะจาก
แบบสอบถามปลายเปดมีผูเสนอความคิดเห็นโดยเรียงลําดับ
คาความถี่จากมากไปหานอย 3 อับดับแรก คือ ควรมีการ
อบรมใหความรูดานการบริหารการศึกษาแกบุคลากรและ

ชุมชน ควรมีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู วิทยากรทองถิ่น
และภูมิปญญาชาวบานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตอ 
 3.  จากวัตถุประสงคขอที่ 3 ผลการศึกษาปญหา
และแนวการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร พบวา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 มีปญหาที่พบมากที่สุดตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเรียกลําดับจากมากไปหา
นอยคือ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และ ดานพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม รองลงมา คือ ดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลง เรียนรูยุคใหม และดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม มีปญหานอยที่สุด และมีแนว
ทางแกไขปญหาที่พบมากที่สุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม และ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม รองลงมา คือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
และดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มีแนวทาง
แกไขปญหานอยที่สุด  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีปญหาที่พบมากที่สุดคอื ดานพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม และ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูยุคใหม รองลงมา คือ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม และดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม มีปญหา
นอยที่สุดและมีแนวทางแกไขปญหาที่พบมากที่สุดคือ ดาน
พัฒนาคุณภาพครู  ยุคใหม  และ ดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม รองลงมา คือ ดาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม และดานพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม มีแนวทางแกไขปญหานอยที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.  จากที่พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2      
มีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง   อยูในระดับมาก เพื่อใหการดําเนินงานตาม
แนวทางใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป 
ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรประชุมคณะครูและบุคลากร
ทุกฝายที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษารวมกับเพื่อสราง
ความตระหนักในภาระหนาที่ของแตละบทบาท คนหา
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ปญหาแนวทางแกไขปญหา ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝายทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการหาแนวทางในการยกระดับการจัดการศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 2. จากที่พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2 มี
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการนํา
นโยบายที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาของชาติมาจัดอบรมให
ความรูแกชุมชน ซ่ึงอยู ในระดับมากน้ัน ดังน้ันผูบริหาร
สถานศึกษาในฐานะผูนําองคกรและคณะครูปฏิบัติการสอน
และบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาควรหัน
มาใหความสําคัญในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ใหแกชุมชนในเรื่องนโยบาย ที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษาของชาติ เพื่อใหชุมชนเกิดความตระหนักและหัน
มาใหความสนใจและความรวมมือในการจัดการศึกษาของ
ชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตน
สังกัดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 3. จากที่พบวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2 มี
ระดับการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ในสถานศึกษาในดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น้ัน ที่พบเชนน้ัน อาจจะเปน
เพราะวาบริบทของสถานศึกษามีความพรอมในแตละดานไม

เหมือนกัน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคกร
และคณะครูปฏิบัติการสอนและบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของ
กับการจัดการศึกษาควรหันมาใหความสําคัญในการจัด
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหแกชุมชนใน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
จากวิทยากรที่ มีความเชี่ยวชาญเพื่อใหชุมชนเกิดความ
ตระหนักและหันมาใหความสนใจและความรวมมือในการ
รวมแรงรวมใจการพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูจากที่
มีอยู เ ดิ มใหดี ขึ้ นกว าเดิม  เพื่ อยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2 
 2. ควร มีการศึ กษาการมีส วนร วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
1 และ เขต 2 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษา
แนวทางการการดําเ นินงานตามแนวทางการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2 
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     การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน 
บานทุงสวางสามัคค ีอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

The Development of Community Participation in the Promotion of Reading :  
A Case Study of Ban Tungsawangsamakkee, Chiangkwan Sub–district, Roi Et Province 

สําเนียง  เพ่ิมผล* 

ดร.กชพร  นํานาผล** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ
การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน บานทุง
สวางสามัคคี อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 2) สราง
ความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะกระบวนการมีสวนรวม
ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการมีสวนรวมของชุมชนในการ
สงเสริมการอานประชากรกลุมเปาหมาย ผูวิจัย ครู กศน.
ตําบล บรรณารักษหองสมุดประชาชน ครู ผูสอนผูพิการ 
อาสาสมัคร สงเสริมการอาน คณะกรรมการ กศน.ตําบล 
จํานวน 50 คน ประชาชน กลุมอาชีพ บานทุงสวางสามัคคี 
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 50 คน รวมทั้งส้ิน 
จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) 
แบบทดสอบ 2) แบบสอบถาม 3) หนังสือการประกอบ
อาชีพ หมวดเกษตรกรรม หมวดคหกรรม เอกสารแผนพับ 
ส่ือ วีดีทัศน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพปจจุบัน สภาพการมีสวนรวมของชุมชน
ในการสงเสริมการอาน บานทุงสวางสามัคคี อําเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา องคประกอบการมีสวนรวม 3 
ดาน 14 ตัวชี้วัด ผลการศึกษาสภาพการมีสวนรวมขอชุมชน
ในการสงเสริมการอานกอนพัฒนา การมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย จึงไดดําเนินการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสงเสริมการอาน 
 2. ยุทธศาสตร ในกระบวนการพัฒนาการมีสวน
รวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน ไดสรางความรูความ
เขาใจ การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
การอานตามกรอบ 3 ดาน คือ 1) รวมวางแผน 2) รวม
ปฏิบัติ และ 3) รวมสรุปประเมินผล รูปแบบใชการประชุม
เชิงปฏิบัติการ วิทยากรใหความรูสรางความเขาใจจัดกลุม

สนทนากลุมยอย ประเมินโดยการใชแบบทดสอบ จํานวน 
20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนนผลการสรางความรูความ
เขาใจและทักษะการมีสวนรวม คะแนนกอนไดรับการพัฒนา
ของกลุมผูรวมวิจัยเฉล่ีย 6.68 คิดเปนรอยละ 33.4 คะแนน
หลังจากไดรับการพัฒนาเฉล่ีย 16.36 คิดเปนรอยละ 81.8 
ผลตางคะแนนกอนสอบ–หลังสอบมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 
9.68 คิดเปนรอยละ 48.4 สรุปวากลุมผูรวมวิจัย มีความรู
ความเขาใจและทักษะกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม
และความสําคัญของการอานเพิ่มขึ้น 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาเพื่อศึกษาผล
ของการพัฒนาหลังจากใชยุทธศาสตรการพัฒนาการมีสวน
รวมในการสงเสริมการอาน สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน ผลการพัฒนา พบวา การมีสวนรวมไดพัฒนาอยูใน
ระดับมาก  
 กอนไดรับการพัฒนาผลสรุปทั้ง 3 ดาน คาเฉล่ีย 
( X ) คือ 2.53 คา S.D. เทากับ 0.60 สภาพการอานของ
ชุมชน อยูในระดับปานกลาง การพัฒนาทักษะกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน หลังไดรับการ
พัฒนา มี 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย ( X ) หลังการพัฒนา 
มีคาเทากับ 3.58 คา S.D. มีคาเทากับ 0.60 ผลการพัฒนา
หลังจากไดรวมกิจกรรม ตามยุทธศาสตรสงเสริมการอานมี
การพัฒนาอยู ในระดับมาก ถาประชาชนในชุมชนมีการ
พัฒนากระบวนการอยางตอเน่ืองก็อาจจะพัฒนาไปสูใน
ระดับที่ดีมากที่สุดได 
  ผลการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงเสริมการอาน ตามกิจกรรมอานดีมีอาชีพ มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น จากระดับปานกลางสูระดับมาก และอาจจะ
พัฒนาเพิ่มในระดับที่มากที่สุด เม่ือมีการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองในโอกาสตอไป 
   

 
 
*นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
**ผูชวยศาสตราจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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 ผลการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
การอาน บานทุงสวางสามัคคี อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
รอยเอ็ด ชุมชนมีความรูความเขาใจในการพัฒนาการมีสวน
รวม ตามกรอบ 3 ดาน คือ ดานรวมวางแผน ดานรวม
ปฏิบัติ และรวมสรุปประเมินผล ไดรูปแบบยุทธศาสตรการ
พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนมีทักษะ
ในการพัฒนาการมีสวนรวม และการสงเสริมการอานใน
ชุมชนของตนเอง ผูรวมโครงการมีการพัฒนาตนเองเรื่องการ
อานเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืนในชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The aims of this research were 1) to study 
community participation in promotion of reading 

Ban Tungsawangsamakkee, Chiangkwan Sub–district, 
Roi Et Province, 2) to develop a process of the 
community participation in the promotion of 
reading, 3) to examine the results of the 
development. The samples included two groups 
of people; 50 non–formal education teachers, 
public library librarians, teachers of the disabled, 
reading promotion volunteers, and committees of 
the district non–formal education center and 50 
members from the community occupational 
groups. The instruments for data collection 
consisted of 1) a test, 2) a constructed 
questionnaire, 3) books on agriculture and home 
economics, pamphlets, VCDs, and other types of 
media. The statistics for data analysis were 
percentage, mean, and S.D.  
 The results were as follow:  
 1. The community participation in the 
promotion of reading could be divided into 3 
aspects with 14 indicators. The existing community 
participation in the promotion of reading was 
found at a low level.  
  2. The strategy in developing a process 
of the community participation in the promotion 
of reading covered the three aspects above; 1) 
collaborative planning, 2) collaborative practice, 
and 3) summary making. A workshop was 

administered to evaluate the strategy. In the 
workshop, the trainer ran a small group discussion 
and evaluated the participants with a test of 20 
items (20 points). The results of the test showed 
that the pre–test mean score was 6.68 (33.4%) 
and the post–test mean score was 16.36 (81.8%). 
This meant that the gain was 9.68 (48.4%). It could 
be concluded that the development resulted in 
the samples’ knowledge, understanding, 
participatory skills, and awareness of reading 
importance. This result of the development was 
rated at a high level ( X = 3.57, S.D. = 0.61). 
 The existing community participation in 
the promotion of reading was only at a moderate 
level ( X =2.53, S.D. = 0.60). After the 
development, the community participation was 
upgraded to a high level ( X =3.58, S.D. = 0.60). It 
was assumed that the result of the development 
would even reach a higher level if the 
development had been taken action in a long run. 
Moreover, it was discovered that the samples 
gained more skills in participating the promotion 
of reading. Their reading skills were also better. To 
sum up, this research could build a lifelong 
learning community.  
 
คําสําคัญ   :  การมีสวนรวมของชุมชน, การพัฒนา,  
    การสงเสริมการอาน 
Keywords :  Community Participation,  
    Developing, Promotion of Reading   

 
บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ . 
2552–2561) ในชวงรัฐบาล( พ.ศ. 2552–2554) ได
เห็นชอบใหการสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติ ให
ความสําคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของ
คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ
สังคมในการบริหารจัดการ เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ
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“คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” โดยเฉพาะการ
สงเสริมใหมีความรู ทุกรูปแบบ การอานหนังสือนับเปน
ปจจัยและมูลเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดองคความรู การรับรู
ขาวสารตาง ๆ ที่ทันตอเหตุการณ ซ่ึงสามารถนํามาปรับใช
กับการดํารงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ดังน้ัน
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะชวยสนับสนุน
ใหประชาชน รักการอานเพิ่มมากขึ้น การอานเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปญญา นําไปสู
การพัฒนาคุณภาพสังคม และประเทศ แตคนไทยยังไมคอย
รักการอาน ซ่ึงผลสํารวจพฤติกรรมการอานหนังสือของคน
ไทย พบวามีการอานหนังสือเฉล่ียเพียงปละ 2 เลมตอคน 
นับวาต่ํามาก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานอยาง
สิงคโปร ที่มีสถิติการอานหนังสือปละ 40–50 เลมตอคน 
แมแตเวียดนามที่มีการอานหนังสือถึงปละ 60 เลมตอคน 
และการอานถือเปนเครื่องมือสําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของคนในชาติ เพื่อสรางเสริมและปลูกฝงใหคน
ไทยมีนิสัยรักการอาน ไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและเปนภาคีเครือขายโดยมี
เปาหมาย คือใหประชากรวัยแรงงานรูหนังสือและ สามารถ
ใชในชีวิตประจําวันได  เพิ่มขึ้นจากรอยละ 97.21 เปน    
รอยละ 99 ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปสามารถอานออก
เขียนไดเพิ่มขึ้น จากรอยละ 92.64 เปนรอยละ 95 คาเฉล่ีย
ในการอานหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปละ 5 เลมเปน  
ปละ 10 เลม ตอคน จํานวนแหลงการอานไดรับการพัฒนา 
อยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 1 ตอป จํานวนภาคี
เครือขายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางนอยรอยละ 10 ตอป จากผล
การศึกษาการอานหนังสือของคนไทยป 2551 คนไทยอาน
หนังสือลดลงเฉล่ีย 66.3% จากป 2548 ซ่ึงคนไทยอาน
หนังสือ 69.1% ป 2551 คนไทยอานหนังสือเฉล่ียคนละ 39 
นาทีตอวัน ลดลงจากป 2548 ซ่ึงคนไทยอานหนังสือเฉล่ีย 
คนละ 46 นาทีตอวัน อัตราการซ้ือหนังสือของคนไทย 2 
เลม/คน/ป หรือรอยละ0.22 ของรายไดตอหัว ป2550 อัตรา
การอานหนังสือของคนไทยเฉล่ีย 5 เลม/คน/ป หนังสือที่
ขายดีที่สุดในตลาด ไดแก หนังสือดารา นิยาย เรื่องยอละคร 
TV กีฬา สุขภาพ คูมือตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ในเขตอําเภอเชียงขวัญ หนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียง
ขวัญจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักแนวคิดความเชื่อ
พื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบคือหลักความเสมอ
ภาคทางการศึกษาหลักพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง 
หลักบูรณาการการเรียนรูและวิถีชีวิต หลักความสอดคลอง

ความตองการของผู เรียนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ และ
หลักการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชน รักการอานและการเรียนรู ไดเรียนรูตลอดชีวิต จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา โดยรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม
ประเมินผลปรับปรุงแกไขและพัฒนา ในกิจกรรมสงเสริม
การอานของชุมชน 
  ดังน้ัน เพื่อเปนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ในการสงเสริมการอานใหมีคุณภาพสอดคลองกับหลักการ
จัดการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และใชชุมชนเปนฐาน มี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยการ
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน เพื่อ
ศึกษาถึงสภาพแนวทางการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสงเสริมการอาน ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ี จะ
เปนประโยชนในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาใหกับชุมชนของตนเอง เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้น
จริงในชุมชน หากสรางสังคมแหงการเรียนรูได ปญหาดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็จะไดรับ
การแกไข โดยองคความรูและพลังปญญาที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูของชุมชน ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงเสริมการอาน บานทุงสวางสามัคคี หมูที่ 12 ตําบล 
บานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด  
 2.  เพื่อสรางความรูความเขาใจพัฒนาทักษะ
กระบวนการ และศึกษาผลการมีสวนรวมในการสงเสริมการ
อานของชุมชน  
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้ง น้ีเปนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการ
อาน : กรณีศึกษา บานทุงสวางสามัคคี หมูที่ 12 ต.บาน
เขือง อ.เชียงขวัญ จ.รอยเอ็ด 
  กลุมผูรวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล 
 1.  กลุมผูรวมวิจัย จํานวน 50 คน ประกอบดวย 
ผูวิจัย 1 คน และกลุมเปาหมาย 49 คน ดังน้ี 
   1.1 ครู กศน.ตําบลบานเขือง 1 คน 
   1.2 บรรณารักษหองสมุดประชาชน 1 คน 
   1.3 อาสาสมัครสงเสริมการอาน 34 คน 
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   1.4 ครูผูสอนผูพิการ 1 คน 
   1.5 คณะกรรมการ กศน.ตําบลบานเขือง 12 
คน 
 2.  กลุมผูใหขอมูล  
   2.1 กลุมผูรวมวิจัย จํานวน 50 คน 
   2.2 กลุมผูใหขอมูล เปนตัวแทนที่เปนผู มี
สวนรวมในการจัดกระบวนการสงเสริมการอาน กิจกรรม
อานดีมีอาชีพ บานทุงสวางสามัคคี หมูที่ 12 ตําบลบานเขือง 
ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาด
ตัวอยางจํานวนประชากร ตามตารางของ Krejcie & 
Morgan โดยการสุมอยางงายจากตัวอยางประชากร จํานวน 
135 คน กลุมผูใหขอมูลในการเขารวมกิจกรรมอานดีมีอาชีพ 
50 คน รวมสะทอนผลการทํางานทีมวิจัยที่ไดจัดกิจกรรม
อานดีมีอาชีพ ประเมินและสรุปผลรวมกัน 
 3. กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม 
   3.1 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงขวัญ 
   3.2 วิทยากรที่ใหความรูในการอบรม, รวม
นิเทศกิจกรรม จํานวน 3 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบทดสอบ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสงเสริมการอาน จํานวน 20 ขอ 
 แบบสอบถาม แบบสอบถามกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อ
สอบถามสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการ
อาน 
 แบบสอบถาม แบบสอบถามสภาพการอาน
กระบวนการพัฒนาการอานของชุมชน มาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ เพื่อสอบถามสภาพการอานของชุมชนใน
กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1.  เก็บรวบรวมขอมูล จากผูที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติและผูใหขอมูลตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ การทํา
แบบทดสอบของผูรวมวิจัย การกรอกแบบสอบถามของกลุม
ผูใหขอมูล การสังเกตพฤติกรรมผูรวมวิจัย  
 2.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการทดสอบ แบบสอบถาม การพัฒนา
กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
การอาน ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  การเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาตรวจสอบ
ดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ซ่ึงมีวิธีการ
ดังน้ี 
  1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data 
Triangulation)  
  1.2 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
ขอมูล (Methodological Triangulation) เปนการตรวจ 
สอบวาใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องกระบวนการ
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน 
 2.  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลจาก
แบบทดสอบ การจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาการมีสวน
รวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน นํามาคิดหาคาเฉล่ีย
และคารอยละ 
 3.  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการแจกแจงขอ
คนพบที่สําคัญที่สุดในเชิงบรรยายโดยนําขอมูลที่รวบรวมมา
จากแบบทดสอบ แบบสอบถาม มาวิเคราะหและประเมิน
สภาพการณที่เกิดขึ้นวามีส่ิงใดที่ปฏิบัติดีหรือเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด พบปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร นําขอมูลที่ไดมา
แจกแจงขอคนพบที่ สําคัญที่ สุ ด  ซ่ึ ง นํามาสู การสรุป
ผลการวิจัยและแสดงแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใน
การแก ไขปญหาที่คนพบ  หรื อเปนการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการหาวิธีแกไขและพัฒนาให
ดีขึ้น 
 
สรุปผล 
 1.  ผู วิ จั ย  ก ลุ ม ผู ร วม วิ จัย  ประชาชนที่ ร ว ม
โครงการ มีสภาพการอานระดับนอยเม่ือไดรับการพัฒนามี
สภาพการอานในระดับมากมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
เพิ่มขึ้น 
 2.  ผู วิ จั ย  ก ลุ ม ผู ร วม วิ จัย  ประชาชนที่ ร ว ม
โครงการ ชุมชนมีความรูความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนา
การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอานเพิ่มขึ้น 
 3.  ผู วิ จั ย  ก ลุ ม ผู ร วม วิ จัย  ประชาชนที่ ร ว ม
โครงการ ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการมีสวน
รวมของชุมชนในการสงเสริมการอานเพิ่มขึ้น 
 4.  ผลการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสงเสริมการอาน ตามกิจกรรมอานดีมีอาชีพ มี
การพัฒนาเพิ่มขึ้น จากระดับนอยสูระดับปานกลาง และ
อาจจะพัฒนาเพิ่มในระดับที่สูงขึ้น เม่ือมีการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองในโอกาสตอไปผูวิจัยไดดําเนินการจัดทํา
โครงการไดผลการดําเนินการ ดังน้ี 
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  4.1  ไดทราบถึงสภาพปจจุบัน การมีสวนรวม
ของชุมชนในการสงเสริมการอาน บานทุงสวางสามัคคี หมูที่ 
12 ตําบลบานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด อยูใน
ระดับนอย 
  4.2  ผูวิจัยและกลุมผูรวมวิจัย มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะ กระบวนการมีสวนรวม มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
จากระดับปานกลางสูระดับมาก และอาจจะพัฒนาเพิ่มใน
ระดับที่มากที่สุด เ ม่ือมีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองในโอกาสตอไป 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายผลได
ดังน้ี 
 จากการศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ในการสงเสริมการอาน ชุมชนบานทุงสวางสามัคคี หมูที่ 12 
ตําบล  บ านเขื อง  อําเภอเชี ยงขวัญ จังหวัดร อย เ อ็ด 
ประชาชนที่รวมโครงการมีการพัฒนาตนเอง อยูในระดับ
มาก ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากความตองการที่จะพัฒนาเรื่องการ
อาน เพื่อนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพ ตองการพัฒนา
อาชีพใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปจจุบันและ
ไดรับการสงเสริมใหเรียนรูอยางตอเน่ือง จึงมีผลปรากฏมา
เชนน้ี หากมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง อาจจะพัฒนาใหเปน
ชุมชนแหงการอาน มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในระดับมากได 
 จากการพิจารณาความคิดเห็นของผูรวมวิจัย และ
ประชาชนที่ รวมโครงการ  สวนใหญ มีความพอใจและ
ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสงเสริมการอาน ซ่ึงสงผลใหผูรวมกิจกรรมได
ทราบถึงขอบเขตของงานที่ไดรวมรับผิดชอบ มีความเต็มใจ
ในการทํ ามากกว าถู กบั งคับ ใหทํ า  และ เห็นด วย กับ
กระบวนการทดสอบกอนไดรับการพัฒนาและหลังการ
พัฒนาเพราะทําใหทราบวาควรพัฒนาตนเองอยางไรและทํา
ใหไดรับประโยชนมากนอยนอยเพียงใดสามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองได 

 การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
การอาน จะมีความสัมพันธในทางบวก แตจากการสอบถาม
ผูรวมกิจกรรมยังมีแนวความคิดวาการอานมีความสําคัญ
มาก แตจะนอยกวาการทํางาน เม่ือเปรียบกับการตอง
ทํางานรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบครอบครัว จึงยังไมมี
แนวคิดที่อานอยางตอเน่ือง ประกอบกับแหลงการเรียนรู
สงเสริมการอาน ไมมีในชุมชน และหนังสือที่ชอบอานก็มี
ราคาสูง จึงไมสามารถเสาะหามาอานได โครงการสงเสริม
การอาน การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
การอาน จึงนับไดวามีประโยชนตอชุมชน สมควรที่จะมี
ผูรับผิดชอบอยางจริงจัง เพื่อพัฒนาประชาชนกลุมเปาหมาย
ใหมีนิสัยรักการอาน และการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ในการจัดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาการมี
สวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการอาน ควรประสาน
องคกรภาครัฐเอกชนในพื้นที่รวมดําเนินการดวย 
 2. ผูวิจัยควรมีส่ือที่หลากหลายและเพียงพอตอ
การจัดกระบวนการเรียนรูกิจกรรมอานดีมีอาชีพ 
 3. กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ในการสงเสริมการอาน ควรขยายผลในชุมชนใกลเคียง เพื่อ
ประโยชนของประชาชนที่สนใจรวมโครงการ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษารูแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เหมาะสมในแตละชุมชน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการอานของประชาชน
ในแตละชวงวัยอายุที่แตกตางกัน 
 3. ควรเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูจากการ
อานหนังสือดวยตนเอง และการอานจากส่ือ DVD ส่ือ 
อิเลคทรอนิคสอ่ืน ๆ  
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การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของคร ู
ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัจังหวัดรอยเอด็ 

The Factor Analysis of Learning Management Competency of Teachers  
under Roi Et Provincial Non–Formal and Informal Education Center 

 
ปยะนุช  สุวพงษ * 

ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบัติ ** 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ ง น้ีมีความมุ งหมายเพื่อ วิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
จังหวัดรอยเอ็ด และเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตาม อัธยาศั ย ใน เขต จั งห วัดร อย เ อ็ ด  ก ลุ มตั วอย า ง
ประกอบดวย ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 
200 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซ่ีและมอร
แกน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
รอยเอ็ด ที่ ผูวิจัยสรางขึ้นเองจํานวน 1 ฉบับ มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.82 วิเคราะหขอมูลการวิจัยโดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลการวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับครูศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด 
สามารถจัดองคประกอบของตัวบงชี้สมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครู ประกอบดวย 8 สมรรถนะ และ 36 
สมรรถนะยอย ดังน้ี 1) ดานการนําผลการประเมินผูเรียนไป
ใชประโยชน ประกอบดวย 1 สมรรถนะยอย  2) ดานการ
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 5 
สมรรถนะยอย  3) ดานการจัดทําแผนการเรียนรู 
ประกอบดวย 4 สมรรถนะยอย  4) ดานการพัฒนาผูเรียน 
ประกอบดวย 5 สมรรถนะยอย 5) ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ประกอบดวย 10 สมรรถนะยอย 6) ดานการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 1 สมรรถนะยอย  7) 
ด านการ วั ด ผลและปร ะ เ มิ นผลการ จั ด การ เ รี ย นรู 
ประกอบดวย 5 สมรรถนะยอย  8) ดานการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบดวย 5 สมรรถนะยอย  
 2. ระดับสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา 
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to analyze elements 
and to study the level of learning management 
competency of teachers under Roi Et Provincial 
Non – formal and informal Education Centre.  The 
sample comprised 200 teachers in the Roi Et 
Provincial Non – formal and informal Education 
Centre, Roi Et Provincial Office of the Non – 
formal and informal Education. Sample size was 
set using Crejcie’s and Morgan’s table. The 
instrument for data collection was one 
questionnaire with xxx items concerning 
information on teachers’ leaning managements 
competency at their centers, in which its reliability 
of 0.82. Exploratory factor analysis was used for 
data analysis. 
            The findings were found as follows: 
 1.  The teacher’s learning management 
competences suitable for them at their centers 
can be divided into eight elements consisting of 8 
core competencies and 36 items.  

 
*นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
**ผูชวยศาสตราจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด **อาจารย์ประจำา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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There were 1) implementing results of learners’ 
evaluation (1 item),  2) measuring and evaluating 
teachers’ learning managements (5 items), 3) 
planning for learning management (4 items), 4) 
developing learners (5 items), 5) managing learning 
activities (10 items), 6) developing learning 
management plans (10 items), 7) Creating leaning 
atmosphere  (5 items), 8) developing curricula (5 
items)    
 2. The level of  learning management 
competency of teacher under Roi Et Provincial 
Non–formal and informal Education Centre was 
found at a high level. 
 
คําสําคัญ   :  วิเคราะหองคประกอบ, สมรรถนะดานการ 
    จัดการเรียนรู, ศูนยการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย 
Keywords : Factor Analysis, learning  
    Management Competency,   
    Non–formal and informal Education 
    Centre    
 
บทนํา 
 ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการ
พัฒนาดานอ่ืน ๆ ของสังคมประเทศตาง ๆ ที่ไดพัฒนาจน
กาวสูระดับประเทศผูนําในประชาคมโลก จึงลวนแตให
ความสําคัญอยางสูงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมี
การศึ กษาเปนยุทธศาสตร สํ าคัญในการพัฒนาชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: คํานํา)เพราะการศึกษา
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการพัฒนามนุษยในทุก ๆ ดานทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา เพื่อชวยใหเปนพลเมืองดี มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูและสติปญญา
ของตนใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึง
เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เน่ืองจากเปนส่ิงจําเปน
ตอการปฏิบัติงานและพัฒนางาน การศึกษาตองมุงพัฒนา
และเพิ่มพูนองคความรูใหม พัฒนาศักยภาพของผูเรียน มุง
สรางปญญาและคุณลักษณะของชีวิต เพื่อชวยใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง และมีสวนสรางสรรค
ประโยชนเพื่อสังคมสวนรวมได (ทิศนา  แขมมณี.  2551 : 
32–33) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จัดไดวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ไทยมาโดยตลอด จัดเปนองคกรหน่ึงที่ไดผลิตกําลังคนหรือ

ประชากรวัยแรงงานเปนจํานวนมากเขาสูระบบแรงงานของ
ประเทศไทยมาอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนการดําเนินการตามสิทธิ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญที่พลเมืองยอมมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายอยางทั่วถึง  
โดยพัฒนาใหสอดคลองกับความถนัดและศักยภาพของแต
ละบุคคล ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ซ่ึงรัฐมีหนาที่ตองจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชน
เรียนรูตลอดชีวิต ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และสามารถ
พัฒนาจิตใจและปญญาเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกัน  หากเม่ือจบการศึกษาออกมาจะไดเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพตามสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ไทย อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาของประเทศไทยน้ันยัง
มีปญหาอยูมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจบ
การศึกษาของประชาชนวัยเรียนและวัยผู ใหญที่ยังจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยู ในระดับต่ํา ทําใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนแรงงานที่ไมเพียงพอตอภาคแรงงาน
และยังเปนปญหาที่ยืดเยื้อที่รอการแกไข การเขาใจถึงสภาพ
ปญหาและสาเหตุการขาดแคลนแรงงานที่ชัดเจน จึงเปน
กุญแจสําคัญในการแกไขปญหาและนําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจและ
แรงงานไทยในอนาคต (กรวิทย  ตันศรี.  2554 : 1) 
 สํานักงานสง เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับตําบล (กศน.ตําบล) มี
ยุทธศาสตรสําคัญในการสนับสนุนเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษา ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ คนไทยได เรียนรู
ตลอดชี วิตอยางมีคุณภาพ  ได กํ าหนดหน าที่ ในการ
ปฏิบัติงานของครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ไว 5 ประการ ดังน้ี 1) การวางแผนจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ กศน. 
ตําบล  3) การใหบริการเรียนรูใน กศน. ตําบล  4) การ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และ สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี  5) การสรางเครือขายการเรียนรู ใน ชุมชน 
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย.  2553 : 7–11)  จากการปฏิบัติงานไมสามารถ
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว  ปญหาประการแรก คือ ครู
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขาด
ความรู   ความสามารถในการสอน สวนมากไมไดจบ
การศึกษาทางดานวิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ทําใหครูมี
ความพรอมในการสอนวิชาพื้ นฐานอยู ในระดับนอย  
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  หรือวิชา
ภาษาอังกฤษ และจากการสัมภาษณผูบริหารศูนยการศึกษา
นอกระบบ มีความเห็นวา ครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ยังไมมีความรูเรื่องของจิตวิทยา
ผูใหญหรือเทคนิควิธีการเขาถึงผูเรียนและชุมชน ทําใหไม
สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน  ขาด
ทักษะในการวางแผน การประสานงานกับชาวบาน  ไม
เขาใจหนาที่ของตนเอง  อีกทั้ งเรื่องส่ือ  วัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ หรือแมแตสถานที่ ยังเปนอุปสรรคอยางมากตอ
การปฏิบัติงานเพราะยังขาดแคลน ชํารุด และไมไดคุณภาพ  
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย2554  :  15)  พรพิพัฒน  ซ่ือสัตย  (2555 : 45) 
นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรของ ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ยังขาดทักษะและประสบการณ
ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการพัฒนากําลังคน  
โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม  วิ สัยทัศน ใหมของการ
การศึกษายุคเทคโนโลยีใหม  จรวยพร  ธรณินทร (2550 : 
2) ไดศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินการดําเนินการเพื่อ
บรรลุ เปาประสงค ตามนโยบาย และ จุด เนนในการ
ดําเนินงาน ของสํานักงานศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
พบวา  ปญหาและอุปสรรคที่จํานวนสถานศึกษาระบุวาเปน
ปญหาอุปสรรคมากที่สุด  คือปญหาการบริหารจัดการ  ดาน
บุคลากร รองลงมาไดแก ดานงบประมาณ ดานการจัดการ 
ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินงาน 
และดานอาคารสถานที่ ตามลําดับ ศูนยการศึกษานอก
ระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรักได
สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 
2552 พบประเด็นปญหาที่สําคัญ ไดแก ดานครูผูสอน มีดังน้ี 
เปล่ียนครูผูสอนบอย ครูไมใชส่ือการเรียนการสอน ครู 1 คน 
รับผิดชอบสอนมากกวา 1 หมวดวิชาครูสอนไมครบทุกสาระ 
ครูผูสอนมีภาระงานอ่ืน ครูไมมีเวลาผลิตส่ือไมมีส่ือการเรียน
การสอนที่หลากหลายและทันสมัย และส่ือยังไมเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียนอีกดวย ครูไมมีเวลาตรวจงาน การบาน ครู
สอนไมตรงตามวุฒิ ครูผูสอนไมไดออกขอสอบปลายภาค 
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลไมหลากหลาย ครูผูสอนไมได
มีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ือง สภาพแวดลอมในการ
เรียนอากาศไมถายเท บริเวณที่ เรียนคับแคบ ไมสะอาด
เทาที่ควร (รายงานผลการดําเนินงานศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก ประจําป
งบประมาณ 2552. 2552 : 23–25 : อางถึงใน จิรัฎฐ    
แกวกูล.  2554 : 3–4) 
 จากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา เอกสาร และ
งานวิจัยดังกลาวขางตน  พบวา ครูศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเปนผูที่ทําหนาที่เปนผูสอน มี

ปญหาทั้งดานความรูความเขาใจ  ความสามารถ/ทักษะ
ปฏิบัติ  และเจตคติที่ดีตอหลักการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนซ่ึงปญหาดังกลาวเปนส่ิงที่มีความจําเปนและสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาการเรียนจัดการเรียนรู  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษา วิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะอยาง
นอย 7 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร 2) ดานการ
จัดทําแผนการเรียนรู 3) ดานการออกแบบการเรียนรู 4) 
ดานการใชและพัฒนาส่ือ 5) ดานการพัฒนาผูเรียน 6) ดาน
การสรางบรรยากาศการเรียนรู และ 7) ดานการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหเรียนรู
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะดานการจัดการ
เรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 2.  เพื่อวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด 20 อําเภอ จํานวน 
309 คน 
 ก ลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ใ ช ใ น การ วิ จั ย ค รั้ ง  เ พื่ อ ใ ห
ผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ ผู วิ จัย กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง น้ี  เปนครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน  200 ซ่ึงมากกวา
เกณฑขั้นตํ่า และกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi–stage Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่ อง มือที่ ใ ช ในการเ ก็บข อ มูลครั้ ง น้ี ได แก  
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจํานวน  1 ฉบับ สําหรับครู
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดรอยเอ็ดโดยแบงเปน 2 ตอน คือ 
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  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาและ อายุการทํางาน  
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะ
ดานการจัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด  เปนความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ประกอบดวยขอ
คําถาม จํานวน 36 ขอ    
 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามที่ ผู วิจัยสรางขึ้น มี ลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  
ของลิเคิอรท (Rating Scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ โดย
รายละเอียดของวิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  
  1. สรางกรอบแนวคิดเรื่ององคประกอบ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของในประเด็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูของครู 
  2. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้เก่ียวกับ
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู โดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู  
  3. ผูวิจัยดําเนินสังเคราะหขอมูลองคประกอบ
และตัวบงชี้เก่ียวกับสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  4. กํ าหนด จุด มุ งหมาย ในการ สร า ง
แบบสอบถามเ ก่ียวกับการจัดการเรียนรูของครูศูนย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฏีตาง ๆ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และแนวความคิดในการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามที่กําหนดในกรอบเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม  
  6. ศึ กษาข อมูลบนเครือข าย โลกและ
แหลงขอมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับหัวขอความรูอ่ืน ๆ ที่ตองการให
พัฒนาไวในฐานความรู และการสอนของครูศูนยการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การเตรียมการ
จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใช ส่ือการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู รายงานการวิจัย
เก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  เปนตน  เพื่อ เปนข อมูลประกอบการสร าง
แบบสอบถาม 
  7. สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็น
สําคัญที่ตองการทราบขอมูล ประกอบดวย ดานความรู
เน้ือหาวิชาที่สอน ดานการนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดานการเตรียมการจัดการเรียนรู ดาน
เทคนิคการจัดการเรียนรู ดานการใชส่ือการเรียนการสอน  
ดานการวัดและประเมินผล ดานการพัฒนาผูเรียน ดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดานบุคลิกภาพ  การเปนแบบอยาง
ที่ดี  และดานการพัฒนาตนเอง  แลวสรางขอคําถามให
ครอบคลุมตามประเด็นสําคัญที่กําหนดไว 
  8.  นําแบบสอบถามที่สรางและพัฒนาขึ้น
เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ 
   9. นํ า แ บ บส อ บ ถา ม ที่ ส ร า ง ขึ้ น ใ ห
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความ 
ถูกตองเหมาะสม ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
  10. นําเสนอผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยใชเกณฑความคิดเห็นสอดคลองตองกัน (Index of 
item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ
ในการคัดเลือกขอคําถามที่สามารถนําไปใชไดที่เกณฑคา 
IOC ≥ .5 ขึ้นไป พบวา ขอคําถามที่ใชวัดตัวบงชี้ทุกขอ มี
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (คา IOC อยูระหวาง 0.6–1.0)  
   11. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแนะนํา จากน้ันนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก ไขแลวใหคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
  12.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขจนมีความสมบูรณ และมีความเหมาะสมไปทดลอง 
(Try out) กับครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง ซ่ึงมี
ตําแหนงเชนเดียวกันและในจังหวัดที่มีบริบทใกลเคียงกัน 
จํานวน 40 คน จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจให
คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนํามาหาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เทากับ 
0.82 
  13. จัดทําแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ  
นําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางครูศูนยการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวน 200 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.  ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ถึงผูอํานวยการศูนยการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการรวบรวมเก็บขอมูล พรอมแนบแบบ 
สอบถาม (เครื่องมือวิจัย) 
 2. ผู วิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยาง คือ ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 200 ฉบับ ดวยการสง
มอบดวยตนเอง และเก็บคืนในทันที 
  3.  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเอง เพื่อเตรียมวิเคราะห และตรวจสอบความเรียนรอย 
  4. ผู วิ จัย นําแบบสอบถามที่ รวบรวมได  มา
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อทํา
การวิเคราะหตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
   ผู วิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Description Statistic) ดังน้ี 
 ตอนที่  1 แบบสอบถามขอมูลทั่ว ไปของกลุม
ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและอายุการทํางาน 
ผูวิจัยจะเลือกใชคาความถี่ รอยละ เพื่อบรรยายคุณลักษณะ
ของกลุมตัวอยาง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรู 7 สมรรถนะ ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบ 
(Factor Analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ประกอบดวย 36 
คําถาม ในแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check 
List) ซ่ึงเปนมาตรจัดอันดับ (Rating Scale) เปนมาตรจัด
อันดับคุณภาพ 5 ระดับ  
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
  1.  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช
สําหรับอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปเก่ียวกับองคประกอบ
สวนบุคคล และขอมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของสมรรถนะ
ดานการจัดการเรียนรู 
 2. การ วิเคราะหองคประกอบเชิง สํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 
โปรแกรม สําเร็จรูป  

  2.1  ทดสอบคาความเหมาะสมของขอมูล 
KMO (Kaiser–Meyer–Olkin) ซ่ึง KMO คือ คาที่ใชวัด
ความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางที่จะนามาวิเคราะหโดย
เทคนิค Factor Analysis เพื่อตรวจสอบความสัมพันธของ
ตัวแปรวามีความเหมาะสมกับเทคนิค Factor Analysis 
หรือไม  
  2.2  คํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัว
แปรแตละตัวโดยใชสูตรของเพียรสันแสดง 
ออกมาในรูปเมตริกชสัมพันธ พรอมทั้ง ทดสอบความมี
นัยสําคัญของเมตริกซสหสัมพันธ 
  2.3  นําตัวแปรที่มีสหสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน
อยางมีนัยสําคัญไปสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) 
ซ่ึงผูวิจัยไดทดลองสกัดดวยวิธีองคประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) 
  2.4  การหมุนแกนองคประกอบ (Factor 
Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธี
วาริแมกซ (Varimax) ผูวิจัยพิจารณาตัวประกอบตามเกณฑ
ดั ง น้ี  คื อ  ตั วปร ะกอบที่ สํ า คัญ น้ัน ต อง มี ค า ไ อ เ กน 
(Eigenvalues) มากกวาหรือเทากับ 1.0 
  2.5  การเลือกนํ้าหนักองคประกอบ (Factor 
Loading) 
  2.6  การตั้งชื่อองคประกอบ (กลุมตัวแปร)
ใหม 
 
สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบ
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด สรุป
ผลการวิจัย ไดดังน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับครูศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด 
สามารถจัดองคประกอบของตัวบงชี้สมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครู  ประกอบดวย 8 สมรรถนะ 36 
สมรรถนะยอย ดังน้ี 
  องคประกอบที่ 1 สมรรถนะดานการนําผล
การประเ มิน ผู เรียนไปใชประโยชน  ประกอบดวย 1 
สมรรถนะยอย ไดแก ครูนําผลการประเมินการเรียนรูของ
ผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่กําหนด 
  องคประกอบที่  2 สมรรถนะดานการการ
วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 5 
สมรรถนะยอย ไดแก ครูมีความรูเก่ียวกับการวิธีการวัดและ
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ประเมินผลการจัดการเรียนรู ครูออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผลอยางหลากหลาย สอดคลองตามจุดประสงคการ
เรียนรู ครูสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช
อยางเหมาะสม ครูดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริง และครูนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการ
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 
  องคประกอบที่  3 สมรรถนะดานการจัดทํา
แผนการเรียนรู ประกอบดวย 4 สมรรถนะยอย ไดแก ครูมี
ความรูความสามารถในการนําหลักการจัดการเรียนรู มา
กําหนดรูปแบบบูรณาการเน้ือหา วิธีการจัดการเรียนรูที่
หลากหลายใหเหมาะสมกับผูเรียน ครูวิเคราะหแผนการ
จัดการเรียนรูจากหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นครูจัดทํา
แผนการเรียนรู ใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ตองการของผูเรียน และครูบันทึกผลการเรียนรูหลังแผนการ
จัดการเรียนรู วาผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
  องคประกอบที่ 4 สมรรถนะดานการพัฒนา
ผูเรียน ประกอบดวย 5 สมรรถนะยอย ไดแก ครูและ
ครอบครัวของผูเรียนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
รายบุคคล ครูจัดทําขอมูลผูเรียนไปใชชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานการเรียนรูและปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล 
ครูจัดกิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนอยางทั่วถึง ครูสงเสริมใหผู เรียนปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตามคานิยมที่ดีงามและครูใหคําแนะนําชวยเหลือ
ผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  องคประกอบที่  5 สมรรถนะดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 10 สมรรถนะยอย ไดแก 
ครูมีความรู ความสามารถ เก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู
และรูปแบบการจัดการเรียนรู ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงค ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน ครูเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนรู ครู
ออกแบบการ เ รี ยนรู โ ดย มี จุด มุ งหมาย เพื่ อส ง เ สริ ม
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ครูมีความรูความเขาใจใน
ลักษณะคุณสมบัติของส่ือแตละประเภท ครูเลือกส่ือให
เหมาะสมกับจุดประสงคในการจัดการเรียนรู ครูวิเคราะห
บทเรียนเพื่อการเลือกใชส่ือในการจัดการเรียนรู ครูเลือกใช
ส่ือใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรูที่ มีความ
หลากหลายและครูทดลองใชส่ือกอนนําไปใชจริงเพื่อความ
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

  องคประกอบที่ 6 สมรรถนะดานการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 1 สมรรถนะยอย 
ไดแก ครูมีความรูความสามารถในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู เพื่อใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
  องคประกอบที่ 7 สมรรถนะดานการวัดผล
และประเ มินผลการ จัดการ เ รียนรู  ประกอบด วย  5 
สมรรถนะยอย ไดแก ครูมีความรูเก่ียวกับการวิธีการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ครูออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผลอยางหลากหลาย สอดคลองตามจุดประสงคการ
เรียนรู ครูสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช
อยางเหมาะสม ครดูําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริงและครูนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการ
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 
  องคประกอบที่ 8 สมรรถนะดานการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย 5 สมรรถนะยอย ไดแก ครูมีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตรและวิเคราะหหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับระดับชั้นของผูเรียน ครูมีความรู ความสามารถ
ในการนําแนวคิดพื้นฐานจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
อยางมีระบบ ครูพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
ทองถิ่น ครูนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวและครูประเมินผลการใช
หลักสูตรเพื่อนําไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 
 2.  ระดับสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา 
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก สมรรถนะดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู  มี
คาเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.31) รองลงมาคือ สมรรถนะดานการ
นําผลการประเมินผู เรียนไปใชประโยชน ( x  = 4.24) 
สมรรถนะดานการจัดทําแผนการเรียนรูและสมรรถนะดาน
การการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู( x  = 4.22) 
สมรรถนะดานการพัฒนาผูเรียน ( x  = 4.21) สมรรถนะ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสมรรถนะดานการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู ( x = 4.17) ตามลําดับสวนขอที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุดคือสมรรถนะดานการพัฒนาหลักสูตร( x = 
4.01)สมรรถนะโดยรวม ( x = 4.19) 
 
อภิปรายผล 
 ในการวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด สามารถอภิปรายผลการวิจัย 
ไดดังน้ี  
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 1.  การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด เม่ือวิเคราะหองคประกอบแลว 
มีคาความแปรปรวนสะสมรอยละ 70.698 แสดงวาการ
วิเคราะหองคประกอบสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของ
ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคา
ความแปรปรวนระหวางตัวแปรที่ใชอธิบายองคประกอบอยู
ในเกณฑดี และจากการวิเคราะหองคประกอบปรากฏวาได
องคประกอบที่มีความชัดเจน 8 องคประกอบ 
 โดยในการตั้งชื่อองคประกอบดังกลาวขางตนใช
หลักของการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึง
พิจารณาจากตัวแปรยอยในองคประกอบวามีโครงสราง
เน้ือหาเปนเรื่องเดียวกันหรือมีความคลายคลึงกัน ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 1 คือ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 45.75 และตัวแปรสําคัญ
ขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 10 ตัวแปร ดังน้ี ขอที่ 
11 ทานมีความรู ความสามารถ เก่ียวกับหลักการจัดการ
เรียนรูและรูปแบบการจัดการเรียนรู ขอ 12 ทานออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงค ขอ 13 ทาน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียน ขอ 14 ทานเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ขอ15 ทานออกแบบการเรียนรู
โดยมี จุด มุ งหมาย เพื่ อส ง เ สริ มกระบวนการ เรี ยนรู ที่
หลากหลาย ขอ 16 ทานมีความรูความเขาใจในลักษณะ
คุณสมบัติของส่ือแตละประเภท ขอ 17 ทานเลือกส่ือให
เหมาะสมกับจุดประสงคในการจัดการเรียนรู ขอ 18 ทาน
วิเคราะหบทเรียนเพื่อการเลือกใชส่ือในการจัดการเรียนรู 
ขอ 19 ทานเลือกใชส่ือใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย ขอ 20 ทานทดลองใชส่ือกอน
นําไปใชจริ งเพื่อความถูกตองและมีประสิทธิภาพ เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมของตัวแปรยอย ๆ ในองคประกอบน้ี
เน้ือหาเปนเรื่องที่เก่ียวของกับประกาศคณะกรรมการคุรุ
สภาเรื่อง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพ
ของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2556 : 43–47) กําหนด
สาระความรู สมรรถนะและประสบการณของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา หมวด 1 ผูประกอบวิชาชีพครูตองมี
สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูที่  6 กลาวถึงสาระความรูสมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน ประกอบดวย 1) 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู 2) 
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาได 3) การบูรณาการ
การเรียนรูแบบเรียนรวม 4) การจัดการชั้นเรียน 5) การ
พัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา สมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน ประกอบดวย 1) 
สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลจริง 2) สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสอดคลองกับ เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมของตัวแปรยอย ๆ ในองคประกอบน้ีเน้ือหาเปน
เรื่องที่สอดคลองกับงานวิจัยของ นภมณฑ  เจียมสุข (2555 
: 2311–2313) ที่ศึกษาเก่ียวกับการนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ได
อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และ
นักวิชาการ ในประเด็นการศึกษาสภาพ ปญหาและความ
ตองการเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการกาว
สูการเปนประชาคมอาเซียน ครูตองการส่ือการสอนที่ มี
ความทันสมัย หลากหลายรูปแบบและใชไดจริง เพียงพอตอ
ความตองการ  ดึ งดู ดความสนใจจากผู เ รี ยนได  ส่ื อ
อิเลคทรอนิกสที่ผูเรียนเขาถึงและเปนส่ือการสอนที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการสอนอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลอง
กับ รัตนา  พุมไพศาล (2553) ที่ไดกลาวถึงคุณคาของส่ือ
การสอนที่ใชในการศึกษานอกระบบ ไวดังน้ี 1) คุณคาทาง
วิชาการ ส่ือการศึกษานอกระบบทํ าให ผู เ รียนไดรั บ
ปร ะสบการ ณ ต ร ง มี ผลการ เ รี ย นที่ ดี ก ว าก า ร ไม ใ ช
ส่ือการศึกษา ผู เรียนจะเขาใจความหมายไดกวางขวาง 
สงเสริมการคิดแกปญหาใหประสบการณที่เปนจริง ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง จดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดมาก
และจําไดนาน รวมทั้งชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูดวย 2) 
คุณคาทางจิตวิทยา ส่ือการศึกษานอกระบบ ทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจตองการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ทําใหมีมโน
ทัศนที่ถูกตอง ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ 
 องคประกอบที่ 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร เปน
องคประกอบที่ มีความสําคัญเปนอันดับ 2 คือ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 5.098 และตัวแปรสําคัญ
ขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 5 ตัวแปร ดังน้ี ขอ 1 
ทานมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและวิเคราะหหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับระดับชั้นของผูเรียน ขอ 2 ทานมี
ความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดพื้นฐานจัดทํา
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หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอยางมีระบบ ขอ 3 ทานพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับทองถิ่น ขอ 4 ทานนํา
หลักสูตรไปใช ในการจัดการเรียนรู เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ขอ 5 ทานประเมินผลการใชหลักสูตร
เพื่อนําไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมของตัวแปรยอย ๆ ในองคประกอบน้ีเน้ือหาเปน
เรื่องที่เ ก่ียวของกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง 
สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษา 
และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2556 : 43–47) กําหนดสาระความรู 
สมรรถนะและประสบการณของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา หมวด 1 ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีสาระความรูและ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูที่ 5 
กลาวถึงสาระความรูสมรรถนะดานหลักสูตร ประกอบดวย 
1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 2) การนํา
หลักสูตรไปใช 3) การพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะดาน
หลักสูตร ประกอบดวย 1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถ
จัดทําหลักสูตรได 2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 องคประกอบที่ 3 ดานการวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรียนรู เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปน
อันดับ 3 คือ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 4.07 
และตัวแปรสําคัญขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 5 ตัว
แปร ดังน้ี ขอ 31 ทานมีความรูเก่ียวกับการวิธีการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ขอ 32 ทานออกแบบวิธีการ
วัดและประเมินผลอยางหลากหลาย สอดคลองตาม
จุดประสงคการเรียนรู ขอ 33 ทานสรางและนําเครื่องมือวัด
และประเมินผลไปใชอยางเหมาะสม ขอ 34 ทานดําเนินการ
วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง ขอ 35 ทานนําผล
การประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการออกแบบการ
จัดการเรียนรูในครั้งตอไป เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตัว
แปรยอย ๆ ในองคประกอบน้ีเน้ือหาเปนเรื่องที่สอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 
2) กลาวถึงจุดมุงหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ ประการ
แรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรูของ
ผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง บันทึก 
วิเคราะห แปลความหมายขอมูล แลวนํามาใชในการสงเสริม
หรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู 
การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกัน 

หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ 
การประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
เชนน้ีเปนการวัดและประเมินผลยอย ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ทุกวัน เปนการประเมินเพื่อใหรูจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง จึง
เปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูล ผูสอนตองใช
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เชน การ
สังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติ
ขอสรุปของประเด็นที่กําหนด การใชแฟมสะสมงาน การใช
ภาระงานที่เนนการปฏิบัติ การประเมินความรูเดิม การให
ผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพื่อนประเมินเพื่อน และการ
ใชเกณฑการใหคะแนน ส่ิงสําคัญที่สุดในการประเมินเพื่อ
พัฒนา คือการใหขอมูลยอนกลับแกผู เรียนในลักษณะ
คําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการ
เรียนรูพอกพูน แกไขความคิด ความเขาใจเดิมที่ไมถูกตอง 
ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนได 
จุดมุงหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงมี
หลายระดับ ไดแก เม่ือเรียนจบหนวยการเรียน จบรายวิชา
เพื่อตัดสินใหคะแนน หรือใหระดับผลการเรียน ใหการ
รับรองความรูความสามารถของผู เรียนวาผานรายวิชา
หรือไม ควรไดรับการเล่ือนชั้นหรือไม หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดี
ตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวยวิธีการที่
หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการ
ปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน 
 องคประกอบที่ 4 ดานการสรางบรรยากาศการ
เรียนรู เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 4 คือ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.69 และตัวแปร
สําคัญขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 5 ตัวแปร ดังน้ี 
ขอ 26.ในชั้นเรียนของทานมีบรรยากาศเปนกันเอง ทําให
ผูเรียนกลาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ 27 ทานยอมรับนับ
ถือและเห็นคุณคาในตัวผูเรียน ขอ 28 ทานใหความยุติธรรม 
ปฏิบัติตอนักเรียนทุกคนดวยใจเปนกลางไมมีอคติ ขอ 29
ทานสนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ขอ 30 ทานมีการเปล่ียนพฤติกรรมการสอนไมใหซํ้า ๆ กัน
เปนประจําเพราะจะทําใหเกิดบรรยากาศที่นาเบื่อหนาย 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตวัแปรยอย ๆ ในองคประกอบ
น้ีเน้ือหาเปนเรื่องที่สอดคลองกับสุนันท  สุขสวัสดิ์ (2552 : 
27) ไดเสนอแนวทางการสรางบรรยากาศ และส่ิงแวดลอม 
ที่ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจและแรงจูงใจในการ
เรียน คือ การสรางความเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน 
และระหวางนักเรียนกับนักเรียน เชน การจัดที่น่ังเปนกลุม 
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แผนที่น่ังของนักเรียน การยิ้มแยมแจมใส แสดงอารมณดี ใช
คําพูดที่แสดงความเมตตาและไมใชวาจาเยาะเยยถากถาง
นักเรียนหรือใช อํานาจ ข มขู ให นักเรียนกลัว ครูควร
สนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในบทบทเรียนใหคําชม มาก
วา ติ  ใหความรักความอบอุนนักเรียนทุกคนควรมีความรูสึก
วา ตนเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ เปนที่รักและยอมรับของ
ครูและเพื่อน ๆ ครูจะตองเปนผูสรางความสัมพันธอันดีโดย
ตองพยายามรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ใหความเขาใจและ
เห็นอกเห็นใจโดยครูตองเอาใจใส และสอนหนักเรียนใหอยู
ดวยกันอยางราบรื่น ไมขมแหงซ่ึงกันและกัน ใหความ
ยุติธรรม การปฏิบัติตอนักเรียนทุกคนดวยใจเปนกลางไมมี
อคติ ตองพยายามควบคุมอารมณใหได พรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือแกนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน ใหความ
ไววางใจและยกยองใหนักเรียนทางานหรือกิจกรรมตามที่
มอบหมายโดยครูเปนที่ปรึกษาใหนักเรียนใหนักเรียนมีอิสระ
ในการทางานเขาใจตนเองรับผิดชอบคนเองและเรียนรูดวย
ตนเอง มีความไวในการรับรูอารมณตาง ๆ ของนักเรียน เชน
คณะที่ครูกําลังสอนเม่ือสังเกตเห็นวานักเรียนไมสนใจ ครูก็
อาจจะเปล่ียนกิจกรรมหรือเปล่ียนเทคนิคการสอน เพื่อให
ทุกคนหันมาสนใจบทเรียนตามเดิม มีการยอมรับนับถือ ครู
เห็นคุณคาในตัวนักเรียน ยอมรับวานักเรียนเปนบุคคลสําคัญ
มีคุณคา และสามารถเรียนได ใหโอกาสแสดงความรูสึก โดย
วิธีสอนแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย ใหนักเรียนมีบทบาท
ในการสรางความดี ใหนักเรียนที่เกงชวยสอนใหแกนักเรียน
ที่เรียนออน ไมแสดงพฤติกรรมที่ซํ้า ครูตองพยายามเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนไมใหซํ้า ๆ กันเปนประจําเพราะจะทําให
เกิดบรรยากาศที่นาเบื่อหนาย ใหแรงเสริมหรือรางวัลควรมี
การใหกําลังใจแกนักเรียนที่มีจุดเดนดานตาง ๆ อยางทั่วถึง
และตามความเหมาะสม เชน ชมเชยนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมเปนกลุมเพราะจะทําใหผูไดรับการชมเชยมีความ
ภูมิใจนักเรยีนคนอ่ืน ๆ ก็จะไดเห็นแบบอยางที่ด ี
 องคประกอบที่  5 ดานการพัฒนาผู เรียน เปน
องคประกอบที่ มีความสําคัญเปนอันดับ 5 คือ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.21 และตัวแปรสําคัญ
ขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 5 ตัวแปร ดังน้ี ขอ 21 
ทานและครอบครัวของผู เ รียนมีสวนรวมในการดูแล
ชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล ขอ 22 ทานจัดทําขอมูลผูเรียน
ไปใชชวยเหลือพัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรูและปรับ
พฤติกรรมเปนรายบุคคล ขอ 23 ทานจัดกิจกรรมเพื่อ
ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึง ขอ 
24 ทานสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตาม
คานิยมที่ดีงาม ขอ 25 ทานใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พิจารณาในภาพรวมของตัวแปรยอย ๆ 
ในองคประกอบน้ีเน้ือหาเปนเรื่องที่เก่ียวของสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤษณะ  คําสุวรรณ (2550 : 30) กลาวถึง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาเปนการจัดกิจกรรมที่จัดอยางเปน
ระบบมีกระบวนการจัดดวยรูปแบบและวิธีที่หลากหลายใน
การพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกผูเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณโดยไดลงปฏิบัติจริงสามารถนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตโดยปรับใหเขากับสภาพแวดลอมและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดในสังคม ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเองสรางจิตรสํานึกใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปรับตัวปฏิบัติตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยัง
สอดคลองกับ สุขพัชรา  ซ้ิมเจริญ (2545 : 23) ที่ไดกลาวถึง  
แนวการจัดกิจกรรมผูเรียนวา สถานศึกษาควรคํานึงถึงแนว
การจัดการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเก้ือกูลสงเสริมการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู  เชน บูรณาการโครงการองค
ความรูจากกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมตามความสนใจ 
ความถนัดตามธรรมชาติ และความตองการของผูเรียน เชน 
ชมรมทางวิชาการตาง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม เชน กิจกรรมลูกเสือ–
เนตรนารี จัดกิจกรรมประเภทบริหาร ดานตาง ๆ ฝกการ
ทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
 องคประกอบที่ 6 ดานการพัฒนาแผนการเรียนรู 
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 6 คือ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.21 และตัวแปรสําคัญ
ขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 1 ตัวแปร ดังน้ี ขอ 10 
ทานมีความรูความสามารถในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู เพื่อใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
พิจารณาในภาพรวมของตัวแปรยอย ๆ ในองคประกอบน้ี
เน้ือหาเปนเรื่องที่เก่ียวของสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพร 
ชื่นกล่ิน (2553 : 52–54) ไดศึกษาเรื่องกําหนดสมรรถนะ
ดานการวัดและประเมินผล ประกอบดวย สามารถสรางและ
หาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู สามารถวัดผลและ
ประเมินผลไดตามสภาพจริง สามารถนําผลการเรียนรูไปใช
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 องคประกอบที่ 7 ดานการจัดทําแผนการเรียนรู 
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 7  คือ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.91 และตัวแปรสําคัญ
ขององคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 4 ตัวแปร ดังน้ี ขอ 6 
ทานมีความรูความสามารถในการนําหลักการจัดการเรียนรู 
มากําหนดรูปแบบบูรณาการเน้ือหา วิธีการจัดการเรียนรูที่
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หลากหลายใหเหมาะสมกับผูเรียน ขอ 7 ทานวิเคราะห
แผนการจัดการเรียนรูจากหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น 
ขอ 8 ทานจัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ
และความตองการของผูเรียนและขอ 9 ทานบันทึกผลการ
เรียนรูหลังแผนการจัดการเรียนรู วาผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตัวแปรยอย ๆ ในองคประกอบ
น้ีเน้ือหาเปนเรื่องที่เ ก่ียวของสอดคลองกับสอดคลองกับ     
ธีรศักดิ์  ดาแกว (ม.ป.ป. : 155) กลาววา การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู มีขั้นตอน ดังน้ี 1  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
รายป หรือรายภาค และหนวยการเรียนรูที่สถานศึกษา
จัดทําขึ้น เพื่อประโยชนในการเขียนรายละเอียดของแตละ
หัวขอของแผนการจัดการเรียนรู 2 วิเคราะหผลการเรียนรูที่
คาดหวังเพื่อนนํามาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูโดยให
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดานความรูดานทักษะ/กระบวนการ 
เจตคติและคานิยม 3 วิเคราะหสาระการเรียนรูโดยเลือก
และขยายสาระที่เรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่น 4 วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเลือก
รูปแบบการจัดการที่ เหมาะสมกับสาระการเรียนรู  5 
วิเคราะหกระบวนการวัดและประเมินผลโดยเลือกใชวิธีการ
จัดและประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 6 
วิเคราะหแหลงการเรียนรูโดยคัดเลือกส่ือการเรียนรู และ
แหลงการเรียนรูทั้งในและนอกเรียนใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
   องคประกอบที่  8 ด านการ นําผลการ
ประเมินผู เรียนไปใชประโยชน เปนองคประกอบที่ มี
ความสําคัญ เปนอันดับ  8 คือ สามารถอธิบายความ
แปร ปร วน ได ร อ ย ละ  2.87 และตั ว แปร สํ าคัญของ
องคประกอบน้ี ประกอบไปดวย 1 ตัวแปร ดังน้ี ขอ 36. 
ทานนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามที่กําหนด พิจารณาในภาพรวมของตัวแปร
ยอย ๆ ในองคประกอบน้ีเน้ือหาเปนเรื่องที่สอดคลองกับ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 2) กลาวถึง
จุดมุงหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอง
อยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ 
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรูของผูเรียนใน
ระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง บันทึก วิเคราะห 
แปลความหมายขอมูล แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือ
ปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู การ
วัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกัน หาก
ขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การ

ประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
เชนน้ีเปนการวัดและประเมินผลยอย ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ทุกวัน เปนการประเมินเพื่อใหรูจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง จึง
เปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูล ผูสอนตองใช
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เชน การ
สังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติ
ขอสรุปของประเด็นที่กําหนด การใชแฟมสะสมงาน การใช
ภาระงานที่เนนการปฏิบัติ การประเมินความรูเดิม การให
ผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพื่อนประเมินเพื่อน และการ
ใชเกณฑการใหคะแนน ส่ิงสําคัญที่สุดในการประเมินเพื่อ
พัฒนา คือการใหขอมูลยอนกลับแกผู เรียนในลักษณะ
คําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการ
เรียนรูพอกพูน แกไขความคิด ความเขาใจเดิมที่ไมถูกตอง 
ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนได 
จุดมุงหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงมี
หลายระดับ ไดแก เม่ือเรียนจบหนวยการเรียน จบรายวิชา
เพื่อตัดสินใหคะแนน หรือใหระดับผลการเรียน ใหการ
รับรองความรูความสามารถของผู เรียนวาผานรายวิชา
หรือไม ควรไดรับการเล่ือนชั้นหรือไม หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดี
ตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวยวิธีการที่
หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการ
ปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน 
 
 ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. องคประกอบสมรรถนะทั้ง 8 องคประกอบ
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ ของครูศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
รอยเอ็ดที่ตองการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพเพื่อใหการ
บริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
สงผลตอคุณภาพการศึ กษา ควรใช สมรรถนะทั้ ง  8 
องคประกอบน้ีเพื่อพัฒนาครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยางครบถวน  
 2. นําเสนอผลการวิจัยตอผูบริหารและครูศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและการยอมรับ รวมทั้งการเสนอแนะสมรรถนะ
เพิ่มเติมที่ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความตองการพัฒนา 
 3. ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ควรจัด ทําแผนพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ ระยะ
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เรงดวน ใหกําหนดเปาหมายพัฒนาสมรรถนะที่มีความ
จําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป และ
ระยะพัฒนาตอเน่ือง เชน ภาษา เทคโนโลยี ทักษะการคิด 
วิเคราะห เปนตน ใหแลวเสร็จใน 3 ป ตอจากน้ันใหมีการ
พัฒนาเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
 ควรมีการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการจัดการเรียนรูของครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด เปนตน 
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การพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Development of a Sufficiency Economy-Based Business Administration  

Model for Small Entrepreneurship 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยและ
พัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) ประเมิน
คุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ประชากรศึกษา ประกอบดวย 3 กลุม กลุมแรก 
คือ ผูบริหารธุรกิจขนาดยอมไดรับรางวัลการบริหารตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 คน กลุมที่สอง คือ 
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 คน และกลุมที่สาม คือ ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน กลุมตัวอยางที่ใชอาศัยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย
จาก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน โดยไดดําเนินการศึกษา
และพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอนตามลําดับ คือ (1) ศึกษาองค
ความรูในเรื่อง การบริหาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ธุร กิจขนาดย อม (2 ) ศึกษาความตองการระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) 
พัฒนากรอบแนวคิดของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) สอบถามความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับกรอบแนวคิดของระบบการบริหารดวย
แบบสอบถามความคิดเห็น (5) ยกรางระบบการบริหาร (6) 
ตรวจสอบและรับรอง ระบบการบริหารโดยผูทรงคุณวุฒิ 
และ (7) ปรับปรุงระบบการบริหารใหมีความสมบูรณและ
สนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ การนําระบบไปใชดวยแบบสนทนา
กลุม การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เน้ือหา 
 ผลการวิจัยระบบพัฒนาการบริหารและระบบการ
ประเมินธุรกิจ พบวา (1) ธุรกิจขนาดยอมใชระบบการ
บริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบ คือ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดลอมของธุรกิจ
ขนาดยอม การวางแผน การจัดตั้งธุรกิจขนาดยอม การ

บริหารบุคคล การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การ
รายงาน การสรางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
และการประเ มินและติดตาม 10 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1 
วิ เ คราะหบริบท  ขั้ นที่  2  วางแผนการบริหารอย าง
พอประมาณ ขั้นที่ 3 จัดตั้งธุรกิจขนาดยอมตามหลักความรู 
ขั้นที่ 4 บริหารบุคลากรโดยมุงสรางภูมิคุมกันและมุงความรู
คูคุณธรรม ขั้นที่ 5 อํานวยการตามหลักทางสายกลาง ขั้นที่ 
6 ประสานงานจากความเก้ือกูลและความสามัคคี ขั้นที่ 7 
จัดสรรทรัพยากรอยางพอประมาณ ขั้นที่ 8 รายงานตาม
หลักคุณธรรม ขั้นที่ 9 สรางความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมตามเงื่อนไขคุณธรรม และขั้นที่ 10 ประเมินและ
ติดตามคุณภาพธุรกิจ (2) การประเมินคุณภาพของระบบ
การบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผู ทรงคุณวุฒิ ไดต รวจสอบและรับรองระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมอยูในระดับดีมาก มีความสมบูรณ มี
ความชัด เจน และมีความเปนไปได  ในการนํามาใช
บริหารธุรกิจขนาดยอม สอดคลองกับผลสรุปที่ไดจากการ
สนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ คือ ระบบการบริหารน้ีนําไปใช
ประโยชนโดยผูบริหารสามารถบริหารธุรกิจของตนเองดวย
ความพอประมาณ และเนนคุณธรรมจริยธรรมตอสังคมมาก
ขึ้น 
 
ABSTRACT 
 This study was a research and 
development research design. Its aims were : (1) 
To develop a sufficiency economy-based business 
administration system for small entrepreneurs 
(SEBAS); and (2) To evaluate the quality of the 
developed sufficiency economy-based business 
administration system for small entrepreneurs. 

 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
*** อาจารย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

86

ABSTRACT 
 This study was a research and 
development research design. Its aims were : (1) 
To develop a sufficiency economy-based business 
administration system for small entrepreneurs 
(SEBAS); and (2) To evaluate the quality of the 
developed sufficiency economy-based business 
administration system for small entrepreneurs. 
 The population comprised three groups: 
Group I for need assessment of SEBAS consisted 
of 20 award winning administrators of sufficiency 
economy-based small business entrepreneurs; 
Group II for securing the opinions on the proposed 
conceptual model of SEBAS totaling 15; and 
Group III for evaluating and verifying the 
developed SEBAS consisted of five senior experts. 
Samples, obtained via the simple random 
technique 11 for securing expert opinions. The 
Seven-Step (R4D3) Model was used to develop 
the SEBAS: (1) Study the body of knowledge on 
administration, sufficiency economy, and small 
business entrepreneurship; (2) Conduct a survey of 
need assessment for the SEBAS; (3) Develop a 
SEBAS conceptual model; (4) Secure the expert’s 
opinion on the SEBAS conceptual model by 
conduct a focus group; (5) Develop the Draft 
Prototype of SEBAS; (6) Evaluating and Verifying 
the SEBAS by senior experts; and (7) Revise and 
Finalize the SEBAS. For analyzing data, frequency, 
percentage, means, standard deviation and 
content analysis were employed. 
 Major Findings: (1) On the Sufficiency 
Economy-Based Business Administration System 
for Small Business Entrepreneurs, entitled the 
APOSDCARER Model, the major components were 
Principles of Sufficiency Economy, Small Business 
Entrepreneur Environment, Planning Small 
Business Entrepreneur, Organizing Small Business 
Entrepreneur, Staffing of Small Business 
Entrepreneur, Coordinating of Small Business 
Entrepreneur, Allocating Resources of Small 
Business Entrepreneur, Reporting of Small Business 

Entrepreneur, and Evaluating Small Business 
Entrepreneur. The APOSDCARER Model consisted 
of ten steps: Step I: Analysis of Context for 
Sufficiency Economy Small Business 
Entrepreneurs; Step II: Planning of for Sufficiency 
Economy Small Business Entrepreneurs; Step III: 
Organizing the Sufficiency Economy Small Business 
Entrepreneurs; Step IV: Staffing of Sufficiency 
Economy Small Business Entrepreneurs; Step V: 
Directing Sufficiency Economy Small Business 
Entrepreneurs; Step VI: Coordinating Sufficiency 
Economy Small Business Entrepreneurs; Step VII: 
Allocating Resources for Sufficiency Economy 
Small Business Entrepreneurs; Step VIII: Reporting 
for Sufficiency Economy Small Business 
Entrepreneurs; Step IX: Creating Social 
Responsibility and Moral Condition Environment; 
and Step X: Evaluating and Following-up; and (2) 
On quality evaluation of the APOSDCARER Model, 
the senior experts evaluated and verified the 
APOSDCARER Model at the Very Good level and 
were of the opinion that the system was 
complete, clearly presented, and practical for 
implementation. 
 
คําสําคัญ  : ระบบการบริหาร, ธุรกิจขนาดยอม, 
   เศรษฐกิจพอเพียง  
Keywords : Administrative System, Small 
   Business Entrepreneurs,  
   Sufficiency Economy 
 
บทนํา 
 ในป  พ .ศ . 2540  ระบบเศรษฐกิจไทย เ กิด
ปรากฏการณ “ฟองสบูแตก” และมีการลดคาเงินบาท ทํา
ใหเศรษฐกิจไทยลมสลายทั้งระบบ สังคมไทยมาถึงจุดเปล่ียน
ครั้งใหญ ในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจน้ี ทําใหกลุมคนและ
หนวยงานเห็นวาระบบทุนนิยมทําใหประชาชนในระดับลาง
และกลางสวนใหญเกิดความทุกขยาก  
 จากพระราชดํ าริ ของพระบาทสมเด็ จพร ะ
เจาอยูหัวที่ทรงเห็นวา ประชาชนของพระองค ตกอยูภายใต
กระแสทุนนิยม และวัตถุนิยม ทําใหมีภาระหน้ีสินมากมาย 
มีการดําเนินชีวิตที่เรงรีบ มุงแตการแขงขันเพื่อใหไดมาซ่ึง
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เงินตรา วัตถุและอํานาจ วัฒนธรรมที่เคยเอ้ือเฟอแบงปน
คอย ๆ จากหายไปจากสังคมไทย พระองคทรงตระหนักดีวา 
หนทางที่จะชวยราษฎรของทานไมใหตกลงไปในความทุกข
เหลาน้ัน คือการเปล่ียนแนวทางการดํารงชีพไปสูความพอ
อยูพอกินตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึง
พระองคทรงตรัสกับพสกนิกรชาวไทย ตั้งแตป 2519 โดยมี
พระราชดําริ ดังน้ี 
 “ในการ พัฒนาปร ะ เทศ น้ัน จํ า เป นต อ งทํ า
ตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือ ความมีกินมีใช
ของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต
ถูกตองตามหลักวิชา เม่ือพื้นฐานเกิดขึ้นม่ันคงพอควรแลว 
จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงตามลําดับ... ดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดน้ัน ก็เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอน..” 
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 18 กรกฎาคม 2519) 
 เห็นไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญา
การดํารงชีวิตและการดําเนินงานในระดับตาง ๆ ที่ยึดหลัก
ทางสายกลาง และสรางความสมดุลยั่งยืน เพื่อใหคนไทย
สามารถดํารงชีพไดบนพื้นฐานของความพอเพียง มี
ความสามารถในการจัดการตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก ไมใชเพียงแคเนนการประหยัด แต
เปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืนรอบดาน โดยยึด
หลัก “สามห วง สองเงื่ อนไข” ประกอบดวย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี และสอง
เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ไมได
หมายถึง เศรษฐกิจระบบปดที่ไมไดเก่ียวของกับใคร ไมได
สนับสนุนการปดประเทศ ไมคาขาย ไมผลิตเพื่อคนอ่ืน 
หรือไมสนใจกระแสโลกาภิวัตน แตเนนการสรางภูมิคุมกัน 
ความ ไม ปร ะมาทและ ไม โ ลภ  และ ให พิ จ า ร ณ าถึ ง
ผลประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนอยางชาญฉลาด มี
เหตุผลและรูเทาทัน สามารถเลือกรับเฉพาะส่ิงที่กอใหเกิด
ประโยชน และสรางความสมดุลตอสังคมในระยะยาว 
 ปจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใช เปน
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐ กิจมหภาคของไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 8-10 สังคมไทยได
อัญ เชิญห ลัก “ปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอเพี ยง” ไป
ประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงไดมีสวน
เสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู
ไดอยางม่ันคงทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดังกลาว ใน

ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวน
ในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเน่ือง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารและจัดการ
ธุรกิจเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต.ิ  2552) 
 การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจ สามารถนํามาประยุกตใชไดโดยไมขัดกับหลักการของ
การแสวงหากําไร แตการไดมาซ่ึงกําไรของธุรกิจ ตองอยูบน
พื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน หรือหาผลกําไรจาก
การเบียดเบียนประโยชน ของสังคม โดยไมคํานึงถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากน้ี หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไมไดปฏิเสธการเปนหน้ี หรือการกูยืมในภาคธุรกิจ 
แตเนนที่ “การบริหารจัดการความเส่ียงต่ํา” หมายความวา 
การกูยืมเงินมาลงทุนและดําเนินกิจการที่ไมกอใหเกิดความ
เส่ียงสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจริงได 
(สถาบันไทยพัฒน.  2556 : ออนไลน) 
 เห็นไดวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวง
หลังจึงเนนไปที่การพัฒนาคน ชุมชน และหนวยธุรกิจขนาด
ยอมมากกวาการพัฒนาตัวเลขทางเศรษฐกิจไมไดสะทอนถึง
ความเปนจริง ในการพัฒนาคนและชุมชนโดยใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่จําเปนตองรูจัก การพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดี การมีภูมิคุมกันที่ดียอมชวยให
สามารถตรวจทางเงินทุนกอนได และผลิตเทากับทุนที่มี โดย
ไมใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย (สุเมธ  ตันติเวชกุล.  2549) 
 อยางไร ก็ตาม ปญหาสําคัญของการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในภาคธุรกิจ คือ การขาด
ความเขาใจที่ถูกตองในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนสวน
ใหญเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของชนบท การทํา
เกษตรกรรม และเปนเรื่องไกลตัวสําหรับคนเมืองไมใชเรื่อง
แตละคนสนใจ ในสวนของภาคธุรกิจก็มีความสงสัยวาการ
ดําเนินธุรกิจ คือ การมุงแสวงหาผลกําไรสูงสุด แลวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชกับภาคธุรกิจไดจริงหรือไม นัก
ธุรกิจหลายคนเขาใจวา การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช จะสงผลใหการลงทุนโครงการขนาดใหญ
หยุดชะงักหรือชะลอตัวลง ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมิไดปฏิเสธการลงทุนในโครงการใหญ แต
ใหพิจารณาโครงการโดยเนนที่ประโยชนของคนสวนรวม
มากกวาประโยชนของตนเอง ปญหาที่สําคัญอีกประการ คือ 
นักวิชาการที่ไดรับการศึกษามาจากตางประเทศ มักจะนํา
แนวคิดและทฤษฎีตาง  ๆ มาใช กับประเทศไทย โดย
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ปราศจากการพิจารณาอยางถองแทดวยสติปญญาและ
ความรูของตนเองว าเหมาะสมกับสภาพปญหาและ
สภาพแวดลอมของประเทศไทยมากนอยเพียงใด ไม
พิจารณาถึงความแตกตางในดานตาง ๆ ใหรอบคอบ จนใน
ที่สุดก็มักประสบความลมเหลวหรือไมสงผลดีอยางเต็มที่ตอ
องค กร  ส งผลกระทบดานต าง  ๆ  ทั้ งด าน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม (สถาบันไทยพัฒน.  2556 : ออนไลน) 
 จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ พบวา 
ยังมีปญหาโดยเฉพาะการขาดการพัฒนาระบบบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 
องคประกอบและขั้นตอนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหารธุรกิจ ในการจัดการระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวย
ให ธุร กิจดําเนินการอยางมีขั้นตอนและมีความชัดเจน 
นอกจากน้ี ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหธุรกิจเกิดความสมดุล พรอมรับ
ตอการเปล่ียนแปลงและสามารถกาวทันตอโลกยุคโลกา     
ภิวัตน 
 ดวยเหตุผลน้ี ผู วิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง “การ
พัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหภาคธุรกิจ องคกร และหนวยงาน
ตาง ๆ สามารถนําระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเขากับบริบทของ
ตน เพื่อสรางความสมดุลและยั่งยืนตอตนเอง องคกร และ
ประเทศชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เพื่อประเมินคุณภาพระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชาการและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ประกอบดวย ผูบริหารธุรกิจขนาดยอม
ที่ไดรับรางวัลการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลุมตัวอยาง เปนการเลือกตัวอยางอยางเจาะจง 
มี 3 กลุม 1) คือ ผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับรางวัลการ
บริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 คน เพื่อ
ประเมินความตองการหรือศึกษาความตองการเก่ียวกับ
ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) คือ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกับกรอบแนวคิดระบบการบริหารธุรกิจขนาด
ยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คือ ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
ความตองการของผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับรางวัล
เก่ียวกับระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2) แบบสอบถามความเห็นผูเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับกรอบแนวคิดระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบประเมินคุณภาพระบบ
การบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) 
ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 5) แบบสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความ
ตองการระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สอบถามกับผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่
ไดรับรางวัล โดยสงและรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย 
สงแบบสอบถามทางไปรษณียจํานวน 20 ฉบับ ไดรับคืนทาง
ไปรษณีย จํานวน 18 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 เปอรเซ็นต 
(2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับกรอบแนวคิดระบบการบริหารโดยสอบถาม
ความเห็นผูเชี่ยวชาญสงและรับคืนทางไปรษณียจํานวน 11 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เปอรเซ็นต (3) การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบประ เมินคุณภาพเพื่อให ผูทร งคุณวุฒิ
ตรวจสอบและรับรอง สงและรับแบบประเมินคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง จํานวน 5 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
เปอรเซ็นต  และ (4) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา
กลุมผูเชี่ยวชาญดวยแนวคําสัมภาษณ จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 100 เปอรเซ็นต โดยจัดประชุมระดมความเห็น 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ใชการ วิเคราะหขอมูลทางสถิติ เปนคาเฉ ล่ีย       
คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ดานเน้ือหา ครอบคลุมการศึกษาความตองการ
เพื่อกําหนดองคประกอบและขั้นตอนของการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการ
บริหารของกูลิค และเออรริค POSDCORB (Gulick & 
Urwick.  1987) และหลักการบริหารของ ชัยยงค พรหม
วงศ (2553) POSDCARE โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
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ภูมิคุมกันที่ดี  ประกอบดวย หลักความรอบรู  และหลัก
คุณธรรม 
 ตัวแปร ประกอบดวย  
 1. ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables-IV) หมายถึง ปจจัยนําเขา (Input) ที่มีสวนทําให
เกิดการแปรผันของตัวแปรตาม และเปนปจจัยที่ไมสําเร็จ
สมบูรณในตัวเองแตตองผานกระบวนการวิเคราะหหรือ
พัฒนาเพื่อใหไดตัวแปรตาม มี 3 กลุม ไดแก 1) ลักษณะ
ประชากร (2) สถานภาพของธุรกิจ 3) คุณภาพของระบบ 4) 
คุณภาพของการบริหารธุรกิจ และ 5) ความเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ตัวแปรกลาง (Intermediate Variables-IV) 
หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables-DV) 
หมายถึ ง  ผลการ วิ จั ย ไ ด แ ก  ก า ร พัฒนาร ะบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. บริบทการพัฒนาระบบ เปนการ วิจัยกับ
ประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่
ไดรับรางวัลการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 5.  ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาที่ใชในการ
วิจัย จะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางป 
พ.ศ. 2557-2558 
 สถิติที่ใชในการวิจัย  
 สถิติ ที่ ใช ในการ วิจัย  ได แก  ความถี่  รอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 
 
สรุปผล 
 1. ผ ล ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1  ผลการวิจัยความตองการของผูบริหาร
เก่ียวกับระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
   1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระ
หวา ง 41-50 ป รูปแบบของธุรกิจขนาดยอม คือ บริษัท 
และระยะเวลาในการดําเ นินงานของธุรกิจขนาดยอม
มากกวา 10 ป 
   2) ระดับความตองการของผูบริหารเก่ียวกับ
ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความตองการในระดับมากที่สุด เหตุผลของความ

ตองการโดยรวมตองการในระดับมากที่สุดทุกเหตุผล คือ 
ระบบทําใหเกิดความชัดเจนของขั้นตอนในการบริหาร ทําให
สามารถดําเนินการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีลูกคาหรือผูบริโภคมากขึ้นเพราะ
ธุรกิจเนนความพอเพียง และที่มีความตองการระดับมาก
ที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุดกวา ทุกเหตุผล คือ ระบบการบริหารน้ี
ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นเนนความพอเพียง
และความรับผิดชอบตอสังคม 
  3) ความตองการของผูบริหารเก่ียวกับระบบ
การบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกขั้นตอนของระบบการบริหารมีความตองการ คุณภาพอยู
ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรทรัพยากร
อยางพอประมาณตองจัดใหพอดีพอเหมาะตอความจําเปน
และพอควรแกอัตภาพ มีความตองการในขั้นตอนน้ี คุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุดที่มีคาเฉล่ียสูงสุดกวาทุกขั้นตอน 
  1.2 ผลการวิจัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับกรอบแนวคิดระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแตละขั้นตอนดังน้ี 
   1) ขั้นตอนหลักของระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดย อมตามปรั ชญาเศรษฐ กิจพอเพี ย ง โดยรวม
ผูเชี่ยวชาญ พบวา คุณภาพอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
แตละขั้นตอนพบวา มี คุณภาพระดับมากที่สุด คือ ขั้นที่ 5 
อํานวยการตามหลักทางสายกลาง ขั้นที่ 6 ประสานงานจาก
ความเก้ือกูลและความสามัคคี ขั้นที่ 7 จัดสรรทรัพยากร
อยางพอประมาณ และขั้นที่ 9 สรางความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอมยึดหลักคุณธรรม 
   2) ขั้นที่ 1 การวิเคราะหบริบท ผูเชี่ยวชาญ
เห็นวา โดยรวมควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 4 ขั้นตอน คุณภาพอยู
ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะขั้นตอนยอยที่ควรมี คุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุดที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการวิเคราะห
สภาพทั่วไปโดยอาศัยความรอบรูในปจจุบันและอนาคต 
และควรมีการวิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดออน อาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความ
รอบรู 
   3) ขั้นที่ 2 การวางแผนอยางพอประมาณ 
ผูเชี่ยวชาญเห็นวา โดยรวมควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 5 ขั้นตอน 
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะขั้นตอนยอยควรมี 
คุณภาพอยู ในระดับมากที่ สุดมีคาเฉ ล่ียสูงสุด คือ การ
กําหนดเปาหมายการดําเนินการยึดหลักความมีเหตุผล
สามารถปฏิบัติไดจริง และควรมีการกําหนดแนวทางการ
ประเมินยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยกําหนดเครื่องมือ
และเกณฑ 
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  4)  ขั้นที่  3 การจัดตั้งธุรกิจขนาดยอมตาม
หลักความรู ผูเชี่ยวชาญเห็นวา โดยรวมควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 
4 ขั้นตอน คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะขั้นตอน
ยอยที่ คุณภาพอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การ
มอบอํานาจและตําแหนงยึดหลักคุณธรรมพิจารณาความรู
และความสามารถเปนหลัก 
  5)  ขั้นที่  4 การบริหารบุคลากรเพื่อสราง
ภูมิคุมกันที่ดีและมุงความรูคูคุณธรรม ผูเชี่ยวชาญเห็นวา 
โดยรวมควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 3 ขั้นตอน คุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด ขั้นตอนยอยที่ คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การพัฒนาบุคลากรยึดหลักการมี
ภูมิคุมกันที่ดีตองพิจารณาบุคลากรใหมีทักษะความรูและ
ความสามารถอยางตอเน่ือง 
  6)  ขั้นที่ 5 การอํานวยการตามหลักทางสาย
กลาง ผูเชี่ยวชาญเห็นวา โดยรวมควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 4 
ขั้นตอน คุณภาพอยู ในระดับมากที่ สุด  ขั้นตอนยอยที่ 
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ในการ
อํานวยการผูบริหารควรยึดหลักความรูและหลักคุณธรรม 
และผูบริหารควรตัดสินใจโดยยึดหลักความมีเหตุผล คือ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  
  7)  ขั้นที่ 6 การประสานงานดวยความเก้ือกูล
และความสามัคคี ผูเชี่ยวชาญเห็นวา โดยรวมควรมีขั้นตอน
ยอยทั้ง 3 ขั้นตอน ขั้นตอนยอยที่ คุณภาพอยูในระดับมาก
ที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การสรางสัมพันธภาพในการทํางาน
ยึดหลักคุณธรรมเนนการทํางานเปนทีม 
  8)  ขั้ นที่  7  การ จัดสรรทรัพยากรอย าง
พอประมาณ โดยรวมผูเชี่ยวชาญเห็นวา คุณภาพอยูในระดับ
มากที่ สุด ควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 3 ขั้นตอน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนยอยที่ คุณภาพอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ การจัดสรรงบประมาณยึดหลักความพอเพียงและ
คุณธรรมประหยัด โดยใชอยางคุมคาและเกิดประโยชน และ
การจัดสรรขอมูลและสารสนเทศยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี
และหลักความรูใหทันสภาวการณปจจุบัน 
  9)  ขั้นที่ 8 การรายงานผลตามหลักคุณธรรม 
โดยรวมผูเชี่ยวชาญเห็นวา ควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 2 ขั้นตอน 
คุณภาพอยู ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะขั้นตอนยอยที่ 
คุณภาพอยู ในระดับมากที่ สุดมีคาเฉ ล่ียสูงสุด คือ การ
รายงานผลภายในองคกรอยางมีเหตุผล และรายงานผล
ภายนอกองคกรอยางมีคุณธรรม 
  10)  ขั้นที่ 9 การสรางความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยรวมผูเชี่ยวชาญเห็นวา ควรมีทั้ง 4 
ขั้นตอนยอย คุณภาพอยู ในระดับมากที่ สุด โดยเฉพาะ

ขั้นตอนยอยที่ คุณภาพอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ การสรางความรับผิดชอบที่มีตอประโยชนทางเศรษฐกิจ
ตามหลักความพอประมาณ และการสรางความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจสรางผลกําไรดวยความมีคุณธรรม 
  11)  ขั้นที่  10  การประ เ มินและติดตาม 
โดยรวมผูเชี่ยวชาญเห็นวา ควรมีขั้นตอนยอยทั้ง 4 ขั้นตอน 
คุณภาพอยู ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะขั้นตอนยอยที่ 
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุดที่ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การ
ประเมินและติดตามผลดานปจจัยนําเขา และการประเมิน
และติดตามผลดานกระบวนการ 
  12)  การนําระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในธุรกิจขนาดยอม 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เม่ือพิจารณาความเห็นที่มีคุณภาพอยูในระดับมาก
ที่สุดมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนประโยชนตอธุรกิจขนาด
ยอม และระบบการบริหารมีความเหมาะสมตอธุรกิจขนาด
ยอม 
 2. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ ร ะ บ บ ก า ร
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1  ผลการประ เ มินคุณภาพระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
   1) ดานบทนําของระบบ ประกอบดวย 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับ 
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทุก
สวนประกอบของบทนําก็มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
   2) ดานองคประกอบและขั้นตอนของระบบ
การบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดของ (1) ดานองคประกอบของ
ระบบบริหาร พบวา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ประเด็นที่
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
สรางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (2) ดาน
ขั้นตอนหลักของระบบการบริหาร คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดสรรทรัพยากรอยางพอประมาณ 
และการสรางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และ 
(3) ดานขั้นตอนยอยของระบบการบริหาร คุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นตอนยอยขั้นที่ 
4 การพิจารณาผลงานและผลตอบแทนบุคลากรยึดหลัก
ความมีเหตุผลและคุณธรรม ขั้นตอนยอยขั้นที่ 5 ลักษณะ
ผูบริหารยึดหลักความรูและหลักคุณธรรม ขั้นตอนยอยขั้นที่ 
7 การจัดสรรงบประมาณยึดหลักความพอเพียงและหลัก



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

91

คุณธรรม ขั้นตอนยอยขั้นที่ 9 การสรางความรับผิดชอบที่
จรรยาบรรณทางธุรกิจตามเงื่อนไขคุณธรรม และการสราง
ความรับผิดชอบดวยคุณธรรมยึดหลักการมีสวนรวมตาม
เงื่อนไขคุณธรรม  
   3) ด า น แ บ บ จํ า ล อ ง ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา คุณภาพอยูในระดับดีมาก การ
ประเมินคุณภาพแตละขอทุกขอ คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดที่เทากัน คือ ความเหมาะสมของ
รูปแบบของแบบจําลองระบบ และความชัดเจนของขั้นตอน
ของระบบในแบบจําลอง 
   4) ดานการนําระบบการบริหารธุรกิจขนาด
ย อมตามปรั ชญาเศรษฐ กิจพอ เพี ย ง ไป ใช  โ ดยรวม
ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา คุณภาพอยูในระดับดีมาก การประเมิน
คุณภาพแตละขอทุกขอ คุณภาพอยูในระดับดีมาก ประเด็น
ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดที่เทากัน คือ คุณภาพดานเงื่อนไขของการ
นําระบบไปใช และคุณภาพดานการนําระบบไปใช 
   5) ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ร ะ บ บ ก า ร
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา คุณภาพอยูในระดับดีมาก การ
ประเมินคุณภาพแตละขอทุกขอ คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ระบบบริหารธุรกิจขนาดยอม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปใชประโยชนได 
  2.2  ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย องคประกอบ และ
ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 
   1) องคประกอบของระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 
(1 )  อ งค ปร ะกอบด านป จ จัย นํา เข า  ปร ะกอบด วย 
สภาพแวดลอมของธุรกิจขนาดยอม (2) องคประกอบดาน
กระบวนการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดตั้งธุรกิจ
ขนาดยอม การบริหาร การอํานวยการ การประสานงาน 
การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน การสรางความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ (3) องคประกอบดานผลลัพธ 
ประกอบดวย การประเมินและติดตามผล 
   2) ขั้นตอนของระบบการบริหาร ธุร กิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 10 
ขั้นตอน คือ 
    ขั้นที่ 1 วิเคราะหบริบท 
    ขั้นที่ 2 วางแผนอยางพอประมาณ 

    ขั้นที่ 3 จัดตั้งธุรกิจขนาดยอมตามหลัก
ความรู 
    ขั้นที่ 4 บริหารบุคคลเพื่อสรางภูมิคุมกันที่
ดีและมุงความรูคูคุณธรรม 
    ขั้นที่ 5 อํานวยการตามหลักทางสายกลาง 
    ขั้นที่ 6 ประสานงานดวยความเก้ือกูลและ
ความสามัคค ี
    ขั้นที่ 7 จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร อ ย า ง
พอประมาณ 
    ขั้นที่ 8 รายงานตามหลักคุณธรรม 
    ขั้นที่ 9 สรางความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอมยึดหลักคุณธรรม 
    ขั้นที่ 10 ประเมินและติดตามผล 
 
  2.3  ผลการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
การนําระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมไปใช พบวา (1) 
การนําขั้นตอนของการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช คือ ตองปลูกฝงใหเจาของธุรกิจ
ขนาดยอมซ่ึงเปนผูนําเห็นความสําคัญของระบบวา ระบบน้ี
ใหประโยชนตอธุรกิจขนาดยอย (2) ปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น คงไมมีปญหาเจาของธุรกิจขนาดยอมควรนําระบบ
ไปทดลองใชกอนจึงเผยแพรระบบ และ (3) ผลที่ไดรับจาก
การนําระบบไปใช ชวยใหธุรกิจขนาดยอมดําเนินงานอยาง
พอประมาณไม มุ งห วังผลกําไรคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดพัฒนาขึ้นจากการ
สอบถามความตองการของผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับ
รางวัลการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา 
ผูบริหารธุรกิจขนาดยอมมีความตองการระบบการบริหาร 
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด โดยใหเหตุผลในระดับมาก
ที่สุดในขอที่วา ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนนความพอเพียงและความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึ ง
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ปรียานุช 
พิบูลสราวุธ (2550 : 16-18) และมานิต กิตติจูงจิต (2555 : 
19-26) ไดกลาววา “ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งความจําเปนตองมีระบบ
คุมกันในตัวที่ดีในการนํามาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันเสริมสรางใหนักธุรกิจใน
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ทุกระดับใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย และมี
ความรอบรูที่เหมาะสม” 
 นอกจากน้ี จากการสอบถามความตองการของผู
บริหาร ธุร กิจขนาดย อม มีความตองการระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เปนภาพกวางของระบบการบริหารทั้ง 10 ขั้น คุณภาพอยู
ในระดับมากที่สุด สวนผูเชี่ยวชาญก็ใหความคิดเห็นเก่ียวกับ
กรอบแนวคิดระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 10 ขั้นตอน คุณภาพอยูในระดับมาก
ที่สุดเชนกัน  
 ทั้งน้ีเปนเพราะระบบการบริหารแบบ POSDCARE 
ครอบคลุมการบริหารงานแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพมี
การจัดลําดับขั้นตอนของการบริหาร คือ เริ่มตั้งแตการ
วางแผน การจัดองคกร การบริหารบุคคล การอํานวยการ 
การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และ
การติดตามและประเมินการดําเนินงาน คือ มีขั้นตอนหลัก
ของการบริหารประกอบดวย ขั้นตอนยอยของการสนับสนุน
การบริหาร เหมาะกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชผสมผสานกันไดอยางดี เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ (1) ความ
พอประมาณ ในเรื่องการวางแผน การจัดองคกรหรือจัดตั้ง
ธุรกิจขนาดยอม และการจัดสรรทรัพยากร (2) ความมีเหตุมี
ผล ในเรื่องการอํานวยการ และ (3) การมีภูมิคุมกันที่ดี
ครอบคลุม การมีความรูรอบตัวหรือความมีคุณธรรมในเรื่อง
การบริหารบุคคล และการประสานงาน จึงเปนส่ิงสําคัญที่
ทําใหระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมในการนํามาใช  
 จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญการนําระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในธุรกิจขนาดยอม ผู เชี่ยวชาญ เห็นวา ระบบน้ีมีความ
เหมาะสม คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด และเปนประโยชน
ตอธุรกิจขนาดยอม สอดคลองกับ วิสูตร สุจิระกุล (2551) 
ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงของบริ ษัทปูน ซีเมนต ไทย  จํา กัด  (มหาชน) 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีคาเฉล่ียในระดับมากในทุกดาน ปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียในระดับนอยในทุกดาน 
 2. ก า ร ปร ะ เ มิน คุ ณ ภาพ ข อง ร ะ บบ ก า ร
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา ระบบการบริหาร มีคุณภาพ
โดยรวมอยู ในระดับดีมาก และ เปนระบบที่ นํ ามาใช
ประโยชนตรงกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ คือ มีคุณภาพอยู

ในระดับมากที่สุด นอกจากน้ัน ผูทรงคุณวุฒิยังเห็นวา มี
ความเหมาะสมในการนําไปใช มีความสมบูรณ และความ
ชัดเจน เกิดจากเหตุผล 5 ประการ คือ 
  1) กอนการพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดศึกษาจากความ
ตองการของผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับรางวัลการ
บริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําใหไดขอมูล
ที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ 
  2) หลังจากน้ันยังไดผานความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูในดานการบริหารธุรกิจขนาดยอม 
ดานการจัดการระบบ ดานเศรษฐกิจพอเพียง และเจาของ
ธุร กิจขนาดยอมที่ ไดรับรางวัล จึงใหความเห็นที่ เปน
ประโยชนที่หลากหลายเก่ียวของกับระบบการบริหาร ทําให
การยกรางระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความชัดเจนและมีความเปนไปได ใน
สวนที่เปนรายละเอียดของระบบมีความชัดเจนขึ้น  
  3)  สวนประกอบของระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนประกอบที่
ครอบคลุมที่มาของการพัฒนาระบบ (หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค วิธีการไดมาของระบบ และประโยชนที่ไดรับ) 
องคประกอบ ขั้นตอน และแบบจําลองระบบที่ใหผูใชระบบ
นําระบบไปใชไดในทิศทางที่ถูกตอง นอกจากน้ัน ยังเสนอ
เงื่อนไขการนําระบบไปใช การเตรียมการนําระบบไปใช และ
การประเมินระบบ ซ่ึงสวนน้ีจะทําใหผูนําระบบไปใชเกิด
ความม่ันใจในการนําระบบไปใช ปองกันความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชระบบอีกดวย  
   4)  ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
ตาม ASMES Model ของชัยยงค  พรหมวงศ (2553) ซ่ึงได
พัฒนาระบบการศึกษาและระบบการบริหารหลายระบบ 
โดยไดใชขั้นตอนการพัฒนาระบบทั้ง 4 ขั้น คือ ขั้นวิเคราะห
ระบบ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย การศึกษากรณี
ตัวอยางของผูบริหารธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับรางวัลการ
บริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาความ
ตองการของระบบการบริหาร และการศึกษาความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ ขั้นสังเคราะหระบบ ผูวิจัยไดพัฒนาระบบ
การบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น ขั้นสรางแบบจําลองระบบ และขั้นประเมินระบบ ผูวิจัย
ไดพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก ASMES Model จึงทําใหได
ระบบมีความสมบูรณ และนําไปใชได  
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  5) ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเดน คือ องคประกอบ
และขั้นตอนประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลลัพธของการบริหารงานธุรกิจขนาดยอมไดจัดเรียงลําดับ
อยูในขั้นที่เหมาะสม แสดงความสัมพันธ ทิศทาง และวิถี
ของระบบไดอยางชัด เจน โดยเฉพาะสวนที่ เปนการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
เหมาะสมสอดคลองในการนําไปใชรวมถึงขั้นตอนหลักและ
ขั้นตอนยอยสอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ (2553 : 39-
41) ที่ไดกลาววา “การพัฒนาระบบควรใช 4 ขั้นตอน ตาม 
ASMES Model คือ ขั้นวิเคราะหระบบเพื่อศึกษาการ
ดําเนินการที่ทําอยูในปจจุบันใหทราบจุดดีและจุดดอยกอน 
ขั้นสังเคราะหระบบสรางสวนประกอบหลักของระบบที่
ครอบคลุมปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธที่จัดเรียง
อยางเหมาะสม รวมทั้งความสัมพันธ ทิศทาง และวิถีอยาง
ชัดเจน จากน้ันจึงดําเนินการขั้นสรางแบบจําลองระบบ
แสดงขั้นตอนของระบบ และขั้นทดสอบระบบ และ
ตรวจสอบระบบกอนนําไปใชโดยผูทรงคุณวุฒ”ิ 
 นอกจากน้ี ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากไดผานการตรวจสอบ
และรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ และความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ตางเห็น ระบบน้ีนําไปใชไดมีประโยชนตอธุรกิจขนาดยอม
เปนอยางมากซ่ึงการพัฒนาระบบครั้งน้ีไดรับการยืนยันจาก
ผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหน่ึง 
 
 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิวา มีคุณภาพ มีความสมบูรณ มีความชัดเจน 
และมีความเปนไปไดในการนําไปใช อีกทั้งไดผานความเห็น
จากผูเชี่ยวชาญเปนการยืนยันวา ระบบน้ีนําไปใชไดและเปน
ประโยชนตอธุรกิจขนาดยอม ดังน้ัน 
 1) ผูบริหารธุรกิจขนาดยอมควรนําระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
กับธุรกิจ โดยหนวยงานของภาครัฐบาลควรมีสวนรวมในการ

นําไป ใช  และควร ใหการสนับสนุน อีกทั้ งควร มีการ
ประชาสัมพันธหรือเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ถึงความสําคัญ
และความสําเ ร็จที่ เ กิดขึ้นหลั งจากการนําระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
 2) ผูบริหารธุรกิจขนาดยอมควรนําระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ใหแพรหลาย พรอมทั้งมีการใหรางวัลธุรกิจขนาดยอมที่
บริหารงานตามระบบที่พัฒนาขึ้นน้ีประสบความสําเร็จ และ
ควรมีการใหรางวัลความสําเร็จอยางตอเน่ืองและตลอดทุกป 
เปนแรงจูงใจการนําระบบบริหารนําไปใชมากขึ้น 
 3) หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ หรือ
สมาคม หรือภาคธุรกิจควรไดนําระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดําเนินการใน
ธุรกิจขนาดยอมประเภทตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาสําหรับธุรกิจขนาดยอมอ่ืน ๆ หรือผูที่สนใจมา
ศึกษาและใชเปนตนแบบตอไป เหมือนกับที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเม่ือทานทรงคนคิดส่ิงใหมจะนําส่ิงใหมมาสู
เกษตรกร เพี ย งไม ก่ีห มูบ าน เพื่ อ ให ดํา เ นินการตาม
พระราชดําริ จนเห็นผลอันเปนประโยชน ณ ที่น้ันจะนํามา
เปนที่สาธิตตัวอยางใหมาศึกษาตอไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองจากผูทรงคุณวุฒิวา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ
ขนาดใหญ ในการบริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนาตอไป 
 2) ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองจากผูทรงคุณวุฒิแลว หากมีผูสนใจจะนําระบบ
การบริหารธุรกิจขนาดยอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ทดลองใ ช กับ ธุร กิ จขนาด ย อมประ เภทต าง  ๆ  เพื่ อ
เปรียบเทียบผลของการนําระบบไปใช ก็จะใหไดขอมูลใน
การปรับขั้นตอนใหเหมาะกับธุรกิจขนาดยอมประเภทน้ัน ๆ 
ก็ได 
 

 
รายการอางอิง  
ชัยยงค  พรหมวงศ.  (2553).  ระบบและการจัดระบบ.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ปรียานุช  พิบูลสราวุธ.  (2550).  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักงานทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริย.  
พงษประเสริฐ  หกสุวรรณ.  (2556).  การรายงานการจัดการงาน.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

94

มานิต  กิตติจูงจิต.  (2555).  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : วิถีชีวิตแหงความสมดุล.  กรุงเทพฯ : กิจอักษร. 
วิสูตร  สุจิระกุล.  (2551).  การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน). 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สถาบันไทยพัฒน.  (2556).  เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร.  (ออนไลน).  แหลงที่มา : www.sufficiencyeconomy.com.  
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  (2552).  รายงานประจําป 2552.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. (2549). ใตเบื้องพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : มติชน. 
Gulick, L., & Urwick, L.  (1987).  Notes on Theory of Organization in Gulick L. Urwick, L. ed. Paper on 

the Science of Administration.  New York : Institute of Public Administration. 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

95

 

พฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศกึษา  
สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอด็ 

The Leadership Behaviors of Female School Administrators under Roi Et  
Primary Educational Service Area 

 
ภัทราภรณ ประชานันท* 

ดร.ธันยาภรณ พาพลงาม** 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับ
พฤติกร รมภาวะ ผู นํ าของ ผู บริหา รสตรี ในโ ร ง เ รี ย น
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 2) เปรียบเทียบพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ 
สถานภาพ วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ทํางาน  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ขาราชการครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา ที่มี ผูบริหารโรงเรียนเปนสตรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
เขต 1, เขต 2 และเขต 3 จํานวน 201 คน และกลุมผูให
ขอมูลหลักในการสัมภาษณ คือ ผูบริหารสตรี โดยเลือกกลุม
ตัวอย างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช ในการวิ จัย เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีความเชื่อม่ัน
รวมเทากับ 0.72 และแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t–test) การทดสอบ
คาเอฟ (F–test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียราย
คูโดยใชของฟชเชอร  ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด 
 2. พฤติกรรมภาวะผู นําของผูบริหารสตรี ใน 
จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารสตรี จําแนกตามวิทยฐานะ โดยรวม
ไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู 

โดยรวม พบวา ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แตกตางกับ ครู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were 1) to 
investigate the level of leadership behaviors of 
female school administrators under Roi Et Primary 
Educational Service Area, 2) to compare the level 
of leadership behaviors of female school 
administrators under Roi Et Primary Educational 
Service Area classified by gender, status, academic 
rank, education and work experience and 3) to 
find out guidelines for developing the leadership 
behaviors of female school administrators under 
Roi Et Primary Educational Service Area 
 The sample in this research included 
teachers of 201 female administrators from 
schools under Primary Educational Service Area 
Office 1, 2 and 3. The key informants in the 
interviews selected by purposive sampling were 
five female administrators. The instrument used 
for collecting data was rating scale questionnaire 
with the reliability level of 0.72 Percentage, mean, 
standard deviation. T–test, F–test were used for 
statistical data analysis.  
 The finding revealed that : 
 1. The level of leadership behaviors of 
the female school administrators was at a very 
high level both in overall and in each aspect. 

 
 
* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
** อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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 2. There was no statistically significant 
difference in overall and in each aspect of female 
school administrator’s leadership behaviors as 
classified by gender , education and academic 
ranks. However, the result of the pair comparison 
between the expertise teachers and teachers 
revealed that there was a statistically significant 
difference at the level of 0.5. 
 
คําสําคัญ   :  พฤติกรรม, ภาวะผูนํา, ผูบริหารสตรี
Keywords : Behaviors, Leadership,   
    Female School Administrator 
 
บทนํา 
  โรงเรียนจัดเปนสถาบันที่ทํ าหนาที่ดานการ
ใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ภารกิจหลักของ
โรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร อยางมีคุณภาพทั้งดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี
สุขภาพอนามัยที่ดี  ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ การที่โรงเรียนจะสามารถบริหารการศึกษาใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาได น้ัน ผูบริหาร
โรงเรียนนับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งบุคคลหน่ึง หรือ
อาจกลาวไดวา ผลการจัดการศึกษาของสถาบันใดยอม
สะทอนถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถาบันน้ัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2542) โดย
ผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารสถานศึกษานับเปนบุคลากร
ทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดที่จะบันดาลใหการปฏิรูปการ
เรี ยนรู ในโ ร งเ รี ยนเ กิดขึ้ น ได อยา งสมบู รณครบถ วน
กระบวนการเพราะผูบริหารโรงเรียน คือผูนําที่จะนําและวาง
กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เปนไป
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ (ภัทณิดา  พันธุมเสน.
2544 : 10) การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลดีตอโรงเรียนตามที่
ตองการน้ันผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูที่ มีภาวะผูนํา มี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนภายในโรงเรียน ซ่ึงอํานาจนับวาเปน
องคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
โดยทฤษฎีการบริหารน้ันความสําเร็จของการบริหาร หรือ
ประสิทธิผล (Effectiveness) เกิดขึ้นโดยผูบริหารตองใช
พลังอํานาจ (Power)ใหเหมาะสมกับสถานการณในองคกร 
(ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร.  2547) 
 ภาวะผูนํา (Leadership) เปนหัวใจของการ
บริหาร มีความสําคัญในฐานะผลสัมฤทธ์ิขององคการ ไมวา

จะเปนองคการทางการศึกษา หรือองคการอ่ืน ๆ ก็ตาม ผูนํา
ที่มีวิสัยทัศนยอมนําพาองคการประสบความสําเร็จ ซ่ึงภาวะ
ผูนําจะสามารถแสดงออกในพฤติกรรมภาวะผูนําและความ
เชี่ ย วชาญ โด ยการ สร า ง อิท ธิพลและการ ดล ใจ ให
ผูใตบังคับบัญชาทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวได ดังน้ัน
ผูบริหารสมัยใหมจะตองเปนผูที่รูทั้งศาสตรคือกฎระเบียบ
ทฤษฎีตาง ๆ และศิลปในการบริหารงานซ่ึงทฤษฎีน้ันเปน
เพียงเครื่องมือหรือเปนแนวทาง สวนความสามารถที่จะนํา
ทฤษฎีไปใชในการจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพหรือไม 
ขึ้นอยู กับศิลปะ ในการ เปนผู นํ าของผู บริหาร ซ่ึงการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพน้ันไมมีสูตรสําเร็จในการ
บริหารเพราะความสําเร็จขึ้นกับหลายปจจัยอาทิสภาวะ
แวดลอม สถานการณความพรอมของทรัพยากร นโยบาย ผู
ตามและเปนที่ยอมรับประการหน่ึงวาความสําเร็จของ
องคการน้ันขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการของ
กลุมบุคคลในระดับ ผูบริหารวามีความเปนผู นําที่ดี มี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด (วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  
2544 : 183) 
 ปจจุบันพบวาสตรีมีบทบาทเปนผูนําในหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งตําแหนงทางการ
บริหารประเทศ เชน นายกรัฐมนตรีสตรีคนแรกของไทยคน
ปจจุบัน ลําดับที่ 28 คือ นางสาวยิ่งลักษณ ชิณวัตร อีกทั้งยัง
มีรัฐมนตรีที่เปนสตรีที่ ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนง
รั ฐมนตรี  เ ช น  คุณหญิง สุดารั ตน  เ กยุ ร าพันธ  อดี ต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือตําแหนง
ทางราชการ เชน ตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และตํ าแหน งป ลัดกร ะทรว ง
ศึ กษา ธิ ก าร  ก็ ล วนแต เ ป นสตรี  แ ละ มี นัก วิ จั ย  นั ก
สังเกตการณหลายคนกลาววา เพศหญิงจะมีพฤติกรรมและ
มีแนวทางที่เหมาะสมในภาวะผูนํา คือ ผูนําที่เปนเพศหญิง
มักสนับสนุนการทํางานรวมกันรวมถึงการอบรมสมาชิกของ
กลุมดวยความเห็นอกเห็นใจมากกวาผูชาย จึงทําใหผูนําเพศ
หญิงสามารถกระตุนสมาชิกของกลุมในการตัดสินใจไดดี 
(รังสรรค  ประเสริฐศรี.  2544 : 94) 
 อยางไรก็ตามแมวาจะมีการยอมรับใหผูนําที่เปน
สตรีไดบริหารงานก็ตาม แตก็มีปญหาอุปสรรคบางประการที่
ทําใหผูบริหารสตรีมักมีอุปสรรคในการบริหารโดยเฉพาะการ
ยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาที่เปนชาย ผูวิจัยเองเม่ือเขารับ
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาก็ประสบปญหาเรื่องการ
ยอมรับจากครูชายในโรงเรียน ซ่ึงมีความคิดตามคานิยมวา
สตรีไมเหมาะสมกับตําแหนงผูบริหาร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียน
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ประถมศึ กษา  สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจังห วัดรอยเ อ็ด  ตามความคิด เห็นของ
ขาราชการครูสายผูสอน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี ใหสามารถ
แสดงพฤติกรรมภาวะผูนําในการบริหารการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงจะเปน
แนวทางสําหรับผูบริหารสตรี และหนวยงานที่เ ก่ียวของ 
นําไปใช เพื่อใหเกิดการยอมรับในการบริหารของผูบริหาร
สตรีมากขึ้นกวาเดิม และยังผลใหการบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผู นําของ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ร อ ย เ อ็ ด  
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ 
สถานภาพ วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ทํางาน  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางพฤติกรรมภาวะ
ผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
 
ประโยชนของการวิจัย  
 1. ผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สามารถ
นําขอมูล ความรูที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู นําของตนให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. สถาบันพัฒนาผู บริหารการศึ กษา  หรื อ
หนวยงานที่มีหนาที่จัดการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา สามารถนําผลการวิจัย ไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมตาง ๆ  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ขาราชการครูที่มีเพศ สถานภาพ วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียน
ประถมศึ กษา  สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ตางกัน 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดในครั้งน้ี มีขอบเขตในการวิจัย
ดังน้ี 
  1. ขอบเขตของเนื้อหา 
  การวิจัยในครั้ง น้ี ผู วิจัยมุงศึกษาพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
ตามแนวคิดพฤติกรรมภาวะผูนําของกริฟฟทส (Griffiths. 
1956 : 243–253) 7 ดาน ไดแก 1) ดานการมีความคิดริเริ่ม 
2) ดานการรูจักปรับปรุงแกไข 3) ดานการใหการยอมรับนับ
ถือ 4) ดานการใหความชวยเหลือ 5) ดานการโนมนาวจิตใจ 
6) ดานการเปนผูประสานงาน 7) ดานการเขาสังคมไดดี 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 
   2.1 ตั ว แ ป ร ต น  ไ ด แ ก  ภู มิ ห ลั ง ข อ ง
กลุมเปาหมาย จําแนกตาม 
     –  เพศ 
    –  สถานภาพ 
    –  วิทยฐานะ 
     –  วุฒิการศึกษา 
     –  ประสบการณการทํางาน  
     2.2  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมภาวะ
ผูนํา7 ดาน ตามแนวคิดของกริฟฟทส (Griffiths.  1956 : 
243–253) ไดแก 1) ดานการมีความคิดริเริ่ม 2) ดานการ
รูจักปรับปรุงแกไข 3) ดานการใหการยอมรับนับถือ 4) ดาน
การใหความชวยเหลือ 5) ดานการโนมนามจิตใจ 6) ดาน
การเปนผูประสานงาน และ7) ดานการเขาสังคมไดดี 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ปร ะช ากร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ยค รั้ ง น้ี  ได แ ก 
ขาราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มี ผูบริหารโรงเรียน
เปนสตรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 201 คน 
 2. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มี ผูบริหารโรงเรียนเปนสตรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
รอยเอ็ด เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 201 คน โดยเ ลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
  3. กลุมผู ใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ  คือ 
ผูบริหารสตรี จํานวน 5 คน จาก 16 โรงเรียน ที่มีคุณสมบัติ 
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4 ขอขึ้นไปจากคุณสมบัติดังตอไปน้ี 1) ผูบริหารที่ มี      
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษขึ้นไป 2) ผูบริหารที่
ไดรับรางวัล O–BEC AWARDS หรือหน่ึงแสนครูดีหรือ 
Best Practice 3) ผูบริหารที่สถานศึกษาไดรับรางวัลตาง ๆ 
4) ผูบริหารโรงเรียนที่ครูไดรับรางวัลครูดีเดนหรือรางวัลหน่ึง
แสนครูดี หรือครูดีศรีตําบล/อําเภอ 5) ผูบริหารโรงเรียนที่
ผานการประเมินคุณภาพภายในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 
6) ผูบริหารโรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจาก สมศ. ในระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป 7) 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีผลการการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ หรือ การทดสอบ NT (National Test) และ O–
NET (Ordinary National Educational Test) มีคาเฉล่ีย
สูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 1.  การวิจัยเชิงประมาณ 
  เครื่องมือที่ ใชในการเ ก็บรวบรวมขอมูล เปน
แบบสอบถามระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
รอยเอ็ด ซ่ึง ผู วิจัยสรางขึ้นเอง แบงเปน 2 สวน คือ 
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน  
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Check–list) ประกอบดวย ตําแหนง เพศ สถานะภาพ   
วิทยฐานะ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะ
ผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
ครอบคลุมแนวคิดของกริฟฟทส (Griffiths.  1956 : 243–
253) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert) (บุญชม  ศรี
สะอาด และบุญสง  นิลแกว.  2532 : 101)  
  2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  สวนที่ 2 แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสรางเพื่อเสนอ
แนวทางการสรางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับคัดเลือกจากเกณฑที่กําหนด 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมา
ตรวจใหคะแนน โดยใหนํ้าหนักคะแนนตามแนวคิดของ
ลิเคอรท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว.  
2532 : 101)  

  2. หาคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เปนรายขอแลวนําผลการ
วิเคราะหที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อหาระดับความ
คิดเห็น ซ่ึงการแปลความหมายคาเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด 
และบุญสง  นิลแกว.  2532 : 101) ดังน้ี 
 คาเฉล่ีย 4.51–5.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมภาวะ 
ผูนําอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51–4.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมภาวะ 
ผูนําอยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51–3.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมภาวะ 
ผูนําอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51–2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมภาวะ 
ผูนําอยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00–1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมภาวะ 
ผูนําอยูในระดับนอยที่สุด 
 3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวนํามาศึกษาตาม
วัตถุประสงคการวิจัยครั้งน้ี 
  3.1  วิเคราะหระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสตรีโดยหาคาคะแนนเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  3.2  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ขาราชการครูตอพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ที่มีเพศ และวุฒิการศึกษา
แตกตางกัน ใชการทดสอบคา t (t–test) และสถานภาพ 
วิทยฐานะ และประสบการณทํางานในการทํางานแตกตาง
กัน ใชการทดสอบคา F (F–test) เม่ือ F–test พบความ
แตกตางเปนรายคู ทําการทดสอบโดยใชวิธีการผลตางที่มี
นัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference Test : 
LSD) ของฟชเชอร 
   3.3  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสัมภาษณ
วิธีการสรางพฤติกรรมภาวะผู นําของผูบริหารสตรี ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยนําเสนอเปนความเรียง 
 
สรุปผล  
  1. ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
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ภาวะผูนําผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
  2. ความคิดเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 
  3. จากการ เปรี ยบ เที ยบความคิด เห็นของ
ขาราชการครูตอพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเ อ็ด  จําแนกตามสถานภาพ 
ผลการวิจัยพบวา ไมแตกตางกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีเพียงดานเดียว คือดานการเปนผูประสานงานที่
ขาราชการครูมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคู  โดยรวม พบวา แตกตางกันจากครูที่ มี
สถานภาพโสด สมรส และหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  4. จากการ เปรี ยบ เที ยบความคิด เห็นของ
ขาราชการครูตอพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเ อ็ด  จําแนกตามวิทยฐานะ 
ผลการวิจัยพบวา ไมแตกตางกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวามีเพียงดานเดียว คือดานการเปนผูประสานงานที่
ครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู 
โดยรวม พบวา แตกตางกันจากครูที่ มีวิทยฐานะครู ครู
ชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมภาวะ
ผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ และอภิปรายผลจากขอ
คนพบที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ี 
 1. ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารสตรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ทั้งน้ีเพราะสังคมไทยในปจจุบันไดเปดโอกาสใหสตรีเขา
มามีบทบาทในการบริหารมากขึ้น ในวงการการศึกษาก็มี
ผูบริหารสตรีที่เกงมีความสามารถไมยิ่งหยอนไปกวาบุรุษ 
กฎหมายไดมีการยอมรับสิทธิของสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษ 
สตรีมีความสามาระในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหมีความ
กระตือรือรนในการทํางานไดเปนอยางดี และที่สําคัญในยุค
ปฏิรูปการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยให
ผูบริหารโรงเรียนเขารับการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ เชน 
การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารงานโดยใชระบบ
ขอมูลสารสนเทศ เปนตน ทําใหผูบริหารสตรีไดรับการ
ยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา ระดับภาวะผูนําจึงอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับการวิจัยของ สรรนภา  แนนหนา (2545) 
ที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานของครู
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผูบริหารสตรี สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวาระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ      
ศิริผันแกว (2543) ที่ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
สตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระยอง ที่มีผลการวิจัยวา พฤติกรรมผูบริหารสตรี
ดังกลาวอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ 
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวา ผูบริหารทุกโรงเรียนเขาสูตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการผานการ
อบรม ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหาร มีเหตุ 
มีผล รูหลักการเขาสังคมในรูปแบบตาง ๆ และเม่ือเขาสู
ตําแหนงแลวก็มีการพัฒนาตนเองเปนระยะ ๆ เพื่อใหทันกับ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยูเสมอ ทําใหผูบริหารไดมีความรู
อยางเทาเทียมกัน ไมวาเพศหญิงหรือเพศชาย นอกจากน้ี
ผูบริหารสตรียังพยายามพัฒนาตนเองใหผูรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชายอมรับนับถือ เกิดความศรัทธา ไมวาจะ
เปนเพศชายหรือเพศหญิง การมีความรูความสามารถดาน
ภาวะผูนําใชหลักคุณธรรมในการบริหารงาน มีความคิด
กวางไกล และมีวิสัยทัศนในการบริหารที่ดี มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามารถในการประสานงานระหวาง
หนวยงานและบุคคล และมีความรูทักษะในวิชาชีพเพื่อ



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

100

 

ส ง เ ส ริ ม ให คํ า แ น ะ นํ า  ป รึ ก ษา แ ก ผู ร ว ม ง า น ห รื อ
ผูใตบังคับบัญชา ส่ิงเหลาน้ีลวนทําใหผูใตบังคับบัญชาใหการ
ยอมรับ และยกยองในความสามารถของผูบริหารสตรี จึงทํา
ใหพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี ตามความคิดเห็น
ของชาราชการครูในโรงเรียนไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สรรนภา แนนหนา (2545) พบวาความพึง
พอใจในการทํางานของครูประถมศึกษาที่มีผูบริหารสตรี
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
ตัวแปร ดานเพศ ในภาพรวม พบวาครูเพศชายและเพศหญิง 
และทุกสถานภาพ มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน ไม
แตกตางกัน 
  3.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม
วิทยฐานะ ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี โดยรวมไมแตกตาง
กัน เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู 
โดยรวม พบวา แตกตางกันจากครูที่ มีวิทยฐานะครู  ครู
ชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน ทั้ง น้ีอาจเปน
เพราะวาเน่ืองมาจากการ สรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนง
ทางการบริหารกรมสามัญศึกษา (เดิม) ไดยึดหลักความ
พรอมของบุคคลเปนหลัก และกอนที่จะเขารับตําแหนงทุก
คนจะตองผานการอบรมตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา
ระดับสูงกอน ซ่ึงสงผลใหผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารมี
ความรู ความเขาใจในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียน กรมสามัญศึกษา (เดิม) เปนอยางดี ทํา
ให สามารถบริหารงาน และสร างความพึงพอใจแก
ผูใตบังคับบัญชา จึงทําใหผู ใตบังคับบัญชาที่ มีตําแหนง 
คุณวุฒิการศึกษา มีความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผูบริหารสตรีไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
เรขา  รัตนประสาท (2533 : 128) ที่พบวา ผูบริหารสตรี
โรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) เปนผูนําที่มี
ประสิทธิผลสูงในการบริหารงาน รอยละ 88.60 และจาก
ผลงานวิจัยของ พิสมัย  อารีย (2538 : 73) พบวา ระดับ
ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูบริหารสตรีมี
ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนอยูใน ระดับนอย และจาก
ผลงานวิจัย ของ ทัศนี  วงศยืน (2538) พบวา ลักษณะ
ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารสตรีโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) มีคาเฉล่ียในระดับ
มาก ทุกขอทุกรายการ 

 ขอเสนอแนะ  
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการ
นําไปใช ดังน้ี 
  1. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสตรี โร งเ รี ยนประถมศึกษา ด านการ เปน ผู
ประสานงาน มีคาเฉล่ียอยูในลําดับสุดทาย ดังน้ัน ผูบริหาร
สตรีควรสงเสริมความรวมมือของผูใตบังคับบัญชาใหมีการ
ทํางานอยางประสานสัมพันธ มีความกลมกลืนและใกลชิด
กัน มีการติดตอประสานงานระหวางผูใตบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน จัดใหผูใตบังคับบัญชาได
มีโอกาสพบปะสังสรรคกันตามสมควร และจัดหาและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องอุปกรณการส่ือสารของหนวยงาน อีก
ทั้งควรมีการประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อใหมีสวน
รวมในการแกปญหาขององคการ เพื่อเกิดการประสานความ
ชวยเหลือสนับสนุนจากทุกฝายใหบรรลุจุดมุงหมายและ
ภารกิจขององคการ ซ่ึงจะสงผลดีตอการบริหารสถานศึกษา
โดยรวม 
 2. จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารสตรี โรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตาม
สถานภาพ มีความแตกตางกัน ดังน้ัน ผูบริหารสตรีจึงควร
เนนย้ํ าการมีสวนรวมของครูทุกคนทุกตําแหนงในการ
ปฏิบัติงาน คนหาวิธีปฏิบัติงานรวมกัน ใชกระบวนการ
ทํางานเปนทีม มีการนิเทศ กํากับ ติดตามอยางตอเน่ือง ให
ความสําคัญกับครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน และสงเสริมให
ครูไดรับการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น สงเสริม
สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเอง เชน การเขาอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น การเล่ือนวิทยฐานะ
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
  1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของขาราชการ
ครูที่มีตอการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
  3. ควรมีการศึกษาการใชระเบียบวิธีการวิจัย
รูปแบบอ่ืน เชน การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา 

 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

101

 

รายการอางอิง  
ชูชาต ิ พวงสมจิตร.  (2544).  ภาวะผูนา.  (เอกสารประกอบการสอน).  กาญจนบุร ี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
พิสมัย  อารีย.  (2538).  ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาของผูบริหารสตรี สังกัดกรมสามัญศึกษา.  

วิทยานิพนธ กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา).  มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ภัทณิดา  พันธุมเสน.  (2544, มิถุนายน).  “ผูบริหารยุคใหมความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา”  มติชนรายวัน. หนา 10. 
รังสรรค  ประเสริฐศร.ี  (2544).  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ : Diamond in Business World. 
วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  (2544).  การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู.  กรุงเทพฯ : ธีระปอม วรรณกรรม. 
ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร.  (2545, มกราคม–เมษายน).  “ประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา : 

คุณลักษณะสําคัญของผูบริหารยุคโลกาภิวัตน,” วารสารบริหารการศึกษา มศว. 1(1) : 6–10. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ : พริก

หวานกราฟฟค. 
Griffiths, D.E.  (1956).  Human Relations in School Administration.  New York : Appleton–Century–Crofts. 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

102

 
 

ผลของโครงการประชาธิปไตยชุมชน ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร และตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

The Result of the Community Democratic Project toward People Participation  
in Local Development at Dongsing Sub-District, Junghan District and Sa-atsomboon  

Sub-District Mueng District Roi Et Province. 
 

ศรายุทธ  อันทะไชย* 
ดร.จุรีวัลย  ภักดีวุฒิ** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ี มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบ ความรูความเขาใจ เจตคติ และพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนที่เขารวม
โครงการประชาธิปไตยชุมชน กับประชาชนที่ไมไดเขารวม
โครงการประชาธิปไตยชุมชน กลุมตัวอยางคือประชาชนที่
อาศัยอยูในตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวน 60 คน และประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลสะอาด
สมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 60 คน โดย
แบงเปน กลุมทดลอง และกลุมควบคุม ตามลําดับ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูความ
เขาใจการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.82 แบบสอบถามวัดเจตคติและพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ 0.97 การวิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาทีแบบ
อิสระ (t-test Independent)  
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่เขารวมโครงการ
ประชาธิปไตยชุมชน มีความรูความเขาใจ เจตคติ และ
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น สูงกวา
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการประชาธิปไตยชุมชน  
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 
study and compare the knowledge, participation, 
attitudes, and behaviors of people in two groups, 
an experimental group who participated in a 
Community Democratic Project and a control 
group who did not participate in the project. The 
subjects of the experimental group were 60 
people living in Dong Sing Sub-district, Junghan 
District, Roi Et Province. The subjects of the 
control group were 60 people living in Sa-
atsomboon Sub-district, Muang District, Roi Et 
Province. The instruments used in the research 
consisted of the knowledge test of participation in 
local development with the reliability of 0.82, the 
five-rating scale questionnaire concerning attitudes 
and behaviors of people in local development 
participation with the reliability of 0.97. 
Percentages, averages, and standard deviations 
were calculated, and an independent t-test was 
conducted. 
 The results revealed that people who 
participated in Community Democratic Project had 
higher level of understanding and had more 
positive attitudes and behaviors in local 
development participation than those in the 
control group. 
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บทนํา 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการ ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม สวนราชการ
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยาง
ยิ ่ง การเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของราชการ และพระราช
กฤษฎีกาวาด วยหลักเกณฑและวิธีการบร ิหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 2 ไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของขาราชการที่จะตอง คอยรับฟงความคิดเห็น
และความพึงพอใจของประชาชนโดยรวม แลวนําเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมีการพิจารณาปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการใหเหมาะสม แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการ (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตรที่ 2 ไดให
คุณคาความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน จึงได
กําหนดใหมีการทํางานแบบบูรณาการ มีการแสวงหา
ความรวมมือและสรางเครือขายอยางกวางขวาง จึงทําให
ภาครัฐจําเปนตองปรับตัว โดยเปดระบบราชการเขาสู
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม (Participative Democracy) เชน ใหประชาชนเขา
มาร วมกําหนดนโยบายสาธารณะเพื ่อใหการต ัดส ินใจ
เปนไปอยางรอบครอบ โปรงใสเปนธรรม ใหประชาชนมี
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็น รวมต ัดส ินใจ รวม
ดําเนินการ และต ิดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
เพื ่อให เ ก ิดการยอมร ับจากประชาชน อ ันจะนําไป สู
ประสิทธิภาพการทํางาน ที ่สามารถตอบสนองความ
ตองการและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2555)  
 การมีสวนรวมในการพัฒนาหลาย ๆ ดาน ของ
ภาคประชาชนในรูปแบบตาง ๆ ในระยะที่ผานมา ยังมี
ปญหาและอุปสรรคอยูมาก โอกาสของประชาชนยังไมคอยมี  
จากการที่ประชาชนไมคอยไดมีสวนรวม ในการกําหนด
นโยบายของรัฐ ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินไป
อยางไมมีประสิทธิผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึง
เกิดปญหาที่สามารถสรุปได 6 ดาน คือ (1) ปญหาเก่ียวกับ
แนวคิด ความรูความเขาใจ เจตคติ และพฤติกรรมการมีสวน

รวมของประชาชน (2) ปญหาโครงสรางกฎหมายและ
นโยบายที่ไมเ อ้ือตอการมีสวนรวม (3) ปญหาการใช
เครื่องมือการมีสวนรวมและความพรอมของประชาชน (4) 
ปญหา เรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มักใชอํานาจเหนือ
ประชาชน (5) ดานความพรอมของภาครัฐที่ตองทําตาม
คําส่ังของสายการบังคับบัญชา (6) ปญหาเก่ียวกับตัวชี้วัด
การมีสวนรวมของประชาชนที่ไมชัดเจน (ถวิลวดี  บุรีกุล. 
2552 : 99-104)  
  การมีสวนรวมของประชาชนที่ผ านมา มี
ปญหามาจาก 5 ปจจัย ดังน้ี ปจจัยที่ 1 การเพิกเฉยตอการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน ปจจัยที่ 2 การมีสวน
รวมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ ไมเขาใจในคุณคาของการ
มีสวนรวมอยางแทจริง ปจจัยที่ 3 การมีสวนรวมอยางไมมี
ระบบ ไรบรรทัดฐาน ปจจัยที่ 4 การมีสวนรวมเพราะการใช
นโยบายที่เกิดผลกระทบกับประชาชน (กองราชการสวน
ตําบล.  2544 : 47-79) 
  จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจ ที่จะศึกษาวา ประชาชนที่ เขารวมโครงการ
ประชาธิปไตยชุมชน มีความรูความเขาใจการมีสวนรวม เจต
คติตอการมีสวนรวม และพฤติกรรมการมีสวนรวม ตางกับ
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการหรือไมอยางไร    
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความรูความเขาใจ
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนที่เขารวม
โครงการ กับประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นของประชาชน ที่เขารวมโครงการ กับ
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นของประชาชน ที่เขารวมโครงการ กับ
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ 
 
สมมติฐาน 
 จากวัตถุประสงคการวิจัยขางตน ผู วิจัยไดตั้ ง
สมมุติฐานการวิจัย ไวดังน้ี 
 1. ประชาชนที่เขารวมโครงการ มีความรูความ
เขาใจการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นดีกวาประชาชนที่
ไมไดขารวมโครงการ 
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 2. ประชาชนที่เขารวมโครงการ มีเจตคติตอการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นดีกวาประชาชน ที่ไมไดเขา
รวมโครงการ 
  3.  ประชาชนที่เขารวมโครงการ มีพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นดีกวาประชาชนที่ไมไดเขา
รวมโครงการ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 
ฉบับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1.  แบบทดสอบความรูความเขาใจการมีสวนรวม 
มีลักษณะแบงเปน 2 สวน ดังตอไปน้ี 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบทดสอบ 
ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปน
แบบทดสอบชนิดตรวจสอบรายการ  
   สวนที่ 2 ความรูความเขาใจการมีสวนรวม 
จํานวน 24 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบถูก หรือ ผิด  
 2.  แบบวัดเจตคติการมีสวนรวม และแบบวัด
พฤติกรรมการมีสวนรวม โดยการสรางแบบสอบถามที่มี
ลักษณะแบงเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ 
  สวนที่ 2 เจตคติตอการมีสวนรวม จํานวน 12 
ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ  
  สวนที่ 3 พฤติกรรมการมีสวนรวม จํานวน 12 
ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการตามวิธีวิจัยเชิงทดลอง 
ตามรูปแบบที่มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงไดทําการ
ทดสอบหลังจากผานการอบรมอยางเดียว โดยทําดังน้ี 
 1. การจัดกระทําตัวแปรตน คือการจัดอบรม
โครงการประชาธิปไตยชุมชน โดยสภาพัฒนาการเมือง ได
จัดกิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเ อ็ด 
ผูเขารวมที่เปนกลุมทดลองจํานวน 60 คน และผูไมไดเขา
รวมโครงการซ่ึงเปนกลุมควบคุม จํานวน 60 คน 
 2.  การวัดตัวแปรตาม มีวิธีการวัด ดังตอไปน้ี 
  2.1  ดานความรูความเขาใจการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น ทําการวัด โดยแยกเปน 2 กลุม คือ 

   2.1.1  กลุมทดลอง ผูวิจัยไดทําหนังสือเชิญ
ประชาชนที่เขารวมโครงการมาทําการทดสอบ โดยจัดใน
หองประชุมเทศบาลตําบลดงสิงห ให น่ังแถวละ 10 คน 
จํานวน 6 แถว ทําการวัดโดยใชแบบทดสอบ จํานวน 24  
ขอ ๆ ละ 1 คะแนน เริ่มทดสอบ ตั้งแตเวลา 9.00-10.30 น. 
ผูวิจัย ไดเก็บรวบรวมแบบทดสอบทุกชุดไวทําการวิเคราะห 
หลังจากการทดสอบเสร็จส้ินสมบูรณ 
    2.1.2  กลุมควบคุม ผูวิจัยไดทําหนังสือเชิญ
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการมาทําการทดสอบ คนละ
วันกับกลุมทดลอง โดยจัดในหองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลสะอาดสมบูรณ จัดใหน่ังแถวละ 10 คน จํานวน 6 
แถว ทําการวัดโดยใชแบบทดสอบ จํานวน 24 ขอ ๆ ละ 1
คะแนน เริ่มทดสอบ ตั้งแต เวลา 9.00-10.30 น. รวม 1 
ชั่วโมง ผูวิจัย เก็บแบบทดสอบไวทําการ วิเคราะห หลังจาก
การทดสอบเสร็จส้ินสมบูรณ  
  2.2 ดานเจตคติตอการมีสวนรวม และ
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ทําการวัด 
โดยแยกเปน 2 กลุม คือ  
   2.2.1  กลุมทดลอง ผูวิจัยไดทําหนังสือเชิญ
ประชาชนที่เขารวมโครงการ มาตอบแบบสอบถาม ในวัน
เดียวกันกับที่มีการจัดทดสอบความรูความเขาใจการมีสวน
รวม โดยจัดในหองประชุมเทศบาลตําบลดงสิงห ใหน่ังแถว
ละ 10 คน จํานวน 6 แถว ทําการวัดโดยใชแบบสอบถามซ่ึง
มีคําถามเก่ียวกับเจตคติตอการมีสวนรวม จํานวน 12 ขอ 
และคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการมีสวนรวม จํานวน 12 ขอ 
อยูในฉบับเดียวกัน โดยใหตอบแบบสอบถาม ตั้งแตเวลา 
10.30-12.00 น. ผูวิจัย ไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามทุกชุด
ไวทําการวิเคราะหดวยตนเอง 
   2.2.2  กลุมควบคุม ผูวิจัยไดทําหนังสือเชิญ
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ มาตอบแบบสอบถาม ใน
วันเดียวกันกับที่มีการจัดทดสอบความรูความเขาใจการมี
สวนรวม โดยจัดในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
สะอาดสมบูรณ ใหน่ังแถวละ 10 คน จํานวน 6 แถว ทําการ
วัดโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีคําถามเก่ียวกับเจตคติตอการมี
สวนรวม จํานวน 12 ขอ และคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
มีสวนรวม จํานวน 12 ขอ อยูในฉบับเดียวกัน โดยใหตอบ
แบบสอบถามตั้งแต เวลา 10.30-12.00 น. ผูวิจัย ไดเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามทุกชุดไวทําการวิเคราะหดวยตนเอง 
 ในการวัดตัวแปรตาม ดังกลาวขางตน ผูวิจัยได
มีการประสานงานดังนี้ 
 1. ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
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 ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย ขอหนังสือราชการ 
ที่ลงนามโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ขอความรวมมือในการประสานงานและการจัดเก็บ
ขอ มูล  กลุ มตัวอยาง  จาก กํานัน ผู ใหญบ าน ผูช วย
ผูใหญบาน และประธานสภาองคกรชุมชน ในพื้นที่ตําบลดง
สิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด และในพื้นที่ตําบล
สะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด   
 2. ประสานงานกํานัน 
 ผูวิจัยไดโทรศัพทประสานงานกํานัน ตําบลดงสิงห 
อําเภอ จังหารจังหวัดรอยเอ็ด และกํานันตําบลสะอาด
สมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อนัดประชุม
วางแผนและสงหนังสือประสานงาน รวมกันกําหนดวัน เวลา 
จัดเวทีทดสอบความรูความเขาใจและตอบแบบถาม เปน
ราย ตําบล ในวันและเวลาที่ไมตรงกัน  
 3.  จัดเวทีทําการทดสอบและตอบแบบสอบถาม 
ในวันจัดเวทีทดสอบ ผูวิจัย ได ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบ
ถึงรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  3.1  วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
  3.2  ประโยชนของการทําวิจัยที่มีตอชุมชน 
  3.3  การทดสอบความรูความเขาใจการมีสวน
รวม 
  3.4  การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางดวย
แบบสอบถาม 
  3.5  การนําแบบทดสอบและแบบสอบถามไป
ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  
 ผู วิ จัย นําแบบสอบถามที่ ไดรับคืนมาทั้ งหมด 
ตรวจสอบความเรียบรอยและความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูล โดยการใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the 
Social Scinces : SPSS For Windows) เพื่อคํานวณหา
คาสถิติ โดยดําเนิน การดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดวิเคราะห
เก่ียวกับ เพศ อายุ และระดับการศึกษา วิเคราะหเปนขอมูล 
วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอย
ละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบคํา
บรรยาย 
 2.  ผลการทดสอบความรูความเขาใจการมีสวน
รวม ผูวิจัย ไดวิเคราะหเก่ียวกับคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (S.D.) แจกแจงความถี่ขอมูลเปนอันตรภาค

ชั้น นําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย และมีการแปร
ผล ดังน้ี 
  22-24  คะแนน  หมายถึง มีความรูความ
เขาใจ ในระดับมากที่สุด 
  21-19  คะแนน  หมายถึง  มีความรูความ
เขาใจ ในระดับมาก 
  16-18  คะแนน  หมายถึง  มีความรูความ
เขาใจ ในระดับปานกลาง 
  12-15  คะแนน  หมายถึง  มีความรูความ
เขาใจ ในระดับนอย 
 3. วิเคราะหเจตคติตอการมีสวนรวม ผูวิจัย ได
วิเคราะหเก่ียวกับคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย และมี
การแปรผล ดังน้ี 
  คาเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง มีเจตคติตอ
การมีสวนรวม ในระดับมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง มีเจตคติตอ
การมีสวนรวม ในระดับมาก  
  คาเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง มีเจตคติตอ
การมีสวนรวม ในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง มีเจตคติตอ
การมีสวนรวม ในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย  1.00 -1.50  หมายถึง มีเจตคติตอ
การมีสวนรวม ในระดับนอยที่สุด 
 4. วิเคราะหพฤติกรรมการมีสวนรวม ผูวิจัย ได
วิเคราะหเก่ียวกับคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย และมี
การแปรผล ดังน้ี 
  คาเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง มีพฤติกรรม
เขาไปมีสวนรวม ในระดับมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง มีพฤติกรรม
เขาไปมีสวนรวม ในระดับมาก  
  คาเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง มีพฤติกรรม
เขาไปมีสวนรวม ในระดับปานกลาง     
  คาเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง มีพฤติกรรม
เขาไปมีสวนรวม ในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง มีพฤติกรรม
เขาไปมีสวนรวม ในระดับนอยที่สุด 
 5.  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ ระดับ
ความรูความเขาใจ เจตคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวม 
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ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบแบบ
ที ที่เปนอิสระตอกัน (t-test Independent Sample)                                                       
 
สรุปผล 
 การวิจัย เรื่อง ผลของโครงการประชาธิปไตย
ชุมชนที่ มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของ
ประชาชนที่เขารวมโครงการประชาธิปไตยชุมชน กับที่ไมได
เขารวมโครงการประชา ธิปไตยชุมชน สามารถสรุป
ผลการวิจัย ได 3 ดาน ดังน้ี 
 1. ดานความรูความเขาใจการมีสวนรวม ผล
การศึกษาและเปรียบเทียบ สรุปไดวา ประชาชนที่เขารวม
โครงการประชาธิปไตยชุมชน (กลุมทดลอง) มีความรูความ
เขาใจการมีสวนรวม ดกีวาประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ
ประชาธิปไตยชุมชน (กลุมควบคุม) 
 2. ดานเจตคติตอการมีสวนรวม ผลการศึกษา
และเปรียบเทียบ สรุปไดวา ประชาชนที่เขารวมโครงการ
ประชาธิปไตยชุมชน (กลุมทดลอง) มีเจตคติตอการมีสวน
รวม ดีกวาประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการประชาธิปไตย
ชุมชน (กลุมควบคุม) 
  3. ดานพฤติกรรมการมีสวนรวม ผลการศึกษา
และเปรียบเทียบ สรุปไดวา ประชาชนที่ เขารวมโครงการ
ประชาธิปไตยชุมชน (กลุมทดลอง) มีพฤติกรรมการมีสวน
รวมดีกวาประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการประชาธิปไตย
ชุมชน (กลุมควบคุม) 
  
อภิปรายผล 
 การศึกษา ความรูความเขาใจการมีสวนรวม เจต
คติตอการมีสวนรวม และพฤติกรรมการมีสวนรวม ของ
ประชาชนที่ เขารวมโครงการประชาธิปไตยชุมชน กับ
ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการประชาธิปไตยชุมชน 
สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1.  การศึกษาและเปรียบเทียบความรูความเขาใจ
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนที่เขารวม
โครงการ กับ ประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ พบวา 
ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจการมีสวน
รวม มากกวาประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการเขารับการอบรมถือเปนการไดเรียนรู
ประสบการณตรงของประชาชน เพราะชวยทําใหประชาชน
เขาใจหลักการมีสวนรวมตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนอยาง
ดี ซ่ึงสอดคลองกับ ดารา  เรือนเปง (2540) ไดรายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจและการมีสวนรวมใน

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ของเจาหนาที่
สาธารณสุขจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาวิจัยพบวา เจาหนาที่
สาธารณสุขจังหวัดลําพูน สวนใหญมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการมีสวนรวม ในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก   
 2.  การศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติตอการมี
สวน ของประชาชนที่เขารวมโครงการ พบวา มีคาเฉล่ียใน
ภาพรวมระดับมาก และคาเฉล่ียรายดานทุกดาน มากกกวา
คาเฉล่ียในภาพรวมและรายดานทุกดานของประชาชนที่
ไม ได เขารวมโครงการ  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ           
พงษพิพัฒน  ปานงาม (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับเจตคติตอการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ของประชาชนในตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวา เจตคติตอการ
มีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลของ
ประชาชน อยูในระดับดีมากทุกดาน คือ ดานการมีสวนรวม
ในการติดตามและประเมินผล ดานการมีสวนรวมใน
การศึกษาปญหา ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และ
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนตามลําดับ ปจจัยที่ มี
ความสัมพันธกับเจตคติตอการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล คือ ประสบการณการมีสวนรวม 
และการรับรูขอมูลขาวสารในการจัดทําแผน พัฒนาตําบล 
เพราะวาประชาชนที่มีประสบการณการมีสวนรวมมาก จะมี
เจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาตําบล มากกวา
ประชาชนที่มีประสบการณการมีสวนรวมนอย  
  3.  การศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการมี
สวนรวม ของประชาชนที่เขารวมโครงการ พบวา มีคาเฉล่ีย
ในภาพรวมระดับมาก และคาเฉล่ียรายดานทุกดาน มากกก
วาคาเฉล่ียในภาพรวมและรายดานทุกดานของประชาชนที่
ไมไดเขารวมโครงการ ซ่ึงขัดแยงกับการวิจัยของ ดวงใจ  
ปนตามูล (2555) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวา 
ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการวางแผน ในการ
จัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับนอย และเห็นวาองคการ
บริหารสวนตําบลบานโสก ควรมีการวาง แผนในการรณรงค 
ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการจัดการขยะ      
มูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ดานการมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พบวากลุมตวัอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ีอยูในระดับ
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มาก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวากลุม
ตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ีอยูในระดับปานกลาง 
  
ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. การใหความรู  หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่
เก่ียวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เชน สภา
พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ควรมีนโยบายในการจัดอบรมใหความรูความเขาใจ
เรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาดานตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมาย ใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวางในทุกพื้นที่
อยางตอเน่ือง 
 2. การนําไปปฏิบัติ หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่
เก่ียวกับการสงเสริมการมีสวนรวม เชน สภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกลา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรรวมมือ
กับ กศน. เพื่อใหมีการจัดการอบรมเรียนรูและสรางความ
เขาใจเรื่องการมีสวนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติไว ในระดับ
ตําบลกับกลุมนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปให
ครอบคลุมทุกตําบล 
  3. การขยายผล หนวยงานที่ มีบทบาทหนาที่
เก่ียวกับการสงเสริมการมีสวนรวม เชน สภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกลา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีการ
ขยายผลดวยการจัดอบรมกลุมเปาหมายที่ยังไมเคยเขารวม
โครงการทั้งในพื้นที่ที่ดําเนินการแลวและพื้นที่ที่ยังไมได

ดําเนินการ ใหไดรับโอกาสในเรียนรูและสรางความเขาใจ
เรื่องหลักการมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย 
 4. หนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับ โดยเฉพาะใน
ระดับตําบล เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยตองสราง
ความเขาใจ ตองกระตุนประชาชนใหมีเจตคติที่ดีตอการมี
สวนรวม รวมทั้งการเชิญชวนและแตงตั้งประชาชนในพื้นที่
ใหมีบทบาท และมีพฤติกรรมเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หลาย ๆ ดาน ดวยความโปรงใสและภาคภูมิใจของ
ประชาชนที่มีโอกาสเขามารวมพัฒนา 
 5. ภาคประชาชน กลุมองคกรชุมชน พรอม
เครือขายทุกประเภทในพื้นที่ ควรสนใจและเรียนรูเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว เม่ือเรียนรู
และสรางความเขาใจแลว ควรจะตองมีเจตคติที่ดีตอการมี
สวนรวม และพฤติกรรมการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
กับหนวยงานตาง ๆ จะตองเปนไปอยางสรางสรรค ไมมี
วาระซอนเรนแอบแผง มีการปรับ วิถีชี วิตการทํางาน 
ยกระดับการคิดวิเคราะห ที่มีทั้งหลักธรรมชาติ หลักการ
เหตุผล และหลักวิทยาศาสตร มาปรับใชในกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม   
 6. สถาบันการศึกษาที่มีอยูในพื้นที่ควรสนับสนุน
ดานวิชาการใหความรูเรื่องการมีสวนรวมตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวกับประชาชน และควรมีการศึกษาวิจัยครอบคลุม
พื้นที่ ที่ไดมีการอบรมไปแลว 
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สภาพและปญหาการดําเนนิงานชางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดบัตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด 

The State and Problems of the Operation of Division of Public Works under  
Local Government Organization at Sub-district level in Roi Et Province 

 
จตุพร  ประทุมชาติ * 

ดร.นครชัย  ชาญอุไร** 
ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม*** 

จตุพร ประทุ 
บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้ง น้ี มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 234 คน เปน
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และผูอํานวยการกองชางหรือหัวหนาสวนโยธา ที่
ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
รอยเอ็ด ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นและการสุม
อยางงายโดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน รวมทั้งฉบับ 0.97 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวย
การทดสอบที (t–test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One–way ANOVA) แลวทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉล่ียเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ 
(Seheffe') ผลการวิจัย พบวา 
 1. สภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา โดยภาพรวมมีสภาพ
การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
 2. ปญหาการดําเนินงานชางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา โดยภาพรวม มี
สภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
 3.  สภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเทศบาลตําบลกับองคการบริหาร
สวนตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ปญหาการดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จําแนกตามความคิดเห็นของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ไม
แตกตางกัน 
 4.  สภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเทศบาลตําบลกับองคการบริหาร
สวนตําบล ไมแตกตางกัน ปญหาการดําเนินงานชางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของ
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเทศบาลตําบลกับ
องคการบริหารสวนตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 5.  สภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของผูอํานวยการกอง
ชาง/หัวหนาสวนโยธา ในเทศบาลตําบลกับองคการบริหาร
สวนตําบล ไมแตกตางกัน ปญหาการดําเนินงานชางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา ในเทศบาลตําบลกับ
องคการบริหารสวนตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study and 
compare the state and problems of the operation 
of Division of Public Works under Local 
Government Organization at sub-district level by 
the opinions of chief executives, chief 
administrators and directors of public works/chief 
of civil work division. 234 participants including 
chief executives, chief administrators, and 
directors of public works/chiefs of civil work 
division were selected using stratified random 
sample and took part in the study. The 
instruments used in this research were a 
questionnaire of state of operation with the 
reliability value of 0.97 and a questionnaire of 
problems of operation with the reliability value of 
0.98. Data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation; t-test, One-way ANOVA and 
pairs of means were compared using a Scheffe' 
test. 
 The results of the study were as follow :  
 1.  State of the operation of Divisions of 
Public Works under Local Government 
Organization at sub-district level, Roi Et Province, 
according to the opinions of chief executives, chief 
administrators and directors of public works/chief 
of civil work division was at a high level in overall. 
 2.  Problems of the operation of Division 
of Public Works under Local Government 
Organization at sub-district level, Roi Et Province 
according to the opinions of chief executive, chief 
administrator directors of public works/chief of 
civil work division were at low level in overall.  
 3.  The comparison of opinions among 
chief executives of Sub-district Municipality and 
Sub-district Administrative Organization towards 
state of the operation of Division of Civil Works 
under Local Government Organization at sub-
district level were significantly different from each 
other at the .01 level. While the comparison of 
opinions among chief executives of Sub-district 
Municipality and Sub-district Administrative 

Organization towards problems of the operation 
of Division of Civil Works under Local Government 
Organization at Sub-district level was not different 
in overall.  
 4.  Regarding the comparison of opinions 
among chief administrators of Sub-district 
Municipality and Sub-district Administrative 
Organization towards state of the operation of 
Division of Public Works under Local Government 
Organization at sub-district level, it was showed 
that there was no difference in overall. While the 
comparison of opinions among chief 
administrators of Sub-district Municipality and Sub-
district Administrative Organization towards 
problems of the operation of Division of Public 
Works under Local Government Organization at 
sub-district level was significantly different at 
the .05 level in overall.  
 5. With regard to the comparison of 
opinions among directors of public works/chief of 
civil work division of Sub-district Municipality and 
Sub-district Administrative Organization towards 
state of the operation of Division of Civil Works 
under Local Government Organization at sub-
district level, it was showed that there was no 
difference in overall. While the comparison of 
opinions among directors of public works/chief of 
civil work division of Sub-district Municipality and 
Sub-district Administrative Organization toward 
problems of the operation of Division of Public 
Works under Local Government Organization at 
sub-district level was significantly different at 
the .05 level. 
 
คําสําคัญ   :  สภาพ, ปญหา, การดําเนินงานชาง  
Keywords : State, Problems,     
   Operation of Public Works 
 

บทนํา 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล เปน
หนวยงานที่ดําเนินงานดานการปกครองทองถิ่น เพื่อ
สนองตอบความตองการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
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ยกระดับคุณภาพความเปนอยูของชุมชนในทองถิ่น ใหมี
ศักยภาพในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และขับเคล่ือนประเทศชาติ อยูในสังคมโลก
อยางเปนสุข ถือวาเปนองคการปกครองทองถิ่นประเภท
หน่ึงที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ จึงมีความจําเปน
ที่จะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดาน
ทางการปฏิบัติการที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานดานการดูแล
ทองถิ่น ใหเกิดผลในทางที่ดีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
 สวนโยธาหรือกองชาง สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีหนาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานชาง โดยมี
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบการจัดทํา
ขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมายงาน
แผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม
การกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรม 
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจายวัสด ุอุปกรณ อะไหล นํ้ามันเชื้อเพลิง 
และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย โดยมีสวน
ราชการภายในสวนโยธา ประกอบดวย 1) งานควบคุม
อาคารและผังเมือง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง 2) งาน
กอสราง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานวิศวกรรม 3) งานประสานสาธารณูปโภค 
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหนาที่ของ
งานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล และ 4) งานธุรการ 
มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานธุรการของกองหรือฝาย (วิกรม     
ล้ิมสถิรานันท.  2552 : 6)  
 ปญหาการปฏิบัติงานดานชางที่พบสวนใหญ คือ 
การกําหนดราคากลางงานกอสราง การควบคุมงานกอสราง 
และการตรวจรับการจางงานกอสราง ไมเปนไปตามระเบียบ 
ซ่ึงปญหาดังกลาวทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสีย
ประโยชน และเปนเหตุใหพนักงานสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
งานดานชาง ตองถูกดําเนินการทางวินัย และตองรับผิดทาง
ละเมิด ชดใชเงินคืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมี
บางกรณีรายแรงถึงขั้นตองใหออกจากราชการ และปญหา
การกําหนดราคากลาง คือ หลักเกณฑการกําหนดราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการ มิไดเปนมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับทุกหนวยงานและทุกประเภทงาน และมีความ

แตกตางกันตามแตคณะกรรมการกําหนดราคากลางของแต
ละหนวยงาน แมวาทุกหนวยงานจะอางอิงหลักเกณฑ ที่
กําหนดโดยคณะรัฐมนตรี ดังจะพบไดบอยครั้งที่วา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เดียวกันมีการกําหนดราคางาน
กอสรางชนิดเดียวกัน แตกตางกัน การกําหนดราคากลางที่
ไมเหมาะสม จะสงผลกระทบอยางมากตอเจาของงานและผู
รับจาง ราคากลางที่สูงเกินจริง อาจนําไปสูการทุจริต
คอรรัปชั่น และราคากลางที่ต่ําเกินจริง จะนําไปสูปญหาการ
จัดซ้ือจัดจาง และไดงานที่ดอยคุณภาพ การกําหนดราคา
กลางงานกอสราง จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดซ้ือจัด
จางในงานกอสรางมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและ
โปรงใส และไดงานที่มีคุณภาพสูง ดวยตนทุนคากอสรางที่
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ (สิทธิพร มูลศรี. 
2553 : 3) จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูศึกษาในฐานะ
ผูรับผิดชอบงานสวนโยธา สังกัดองคกรปกครองสวนตําบล
ระดับตําบล จึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพและปญหา
การดําเนินงานชาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อจะไดทราบวา การปฏิบัติงาน
ชาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล ในจังหวัด
รอยเอ็ด อยูในระดับใด เพื่อจะไดนําผลที่ไดจากการวิจัย มา
ปรับปรุง แกไข พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ชาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล ในจังหวัด
รอยเอ็ด ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยังประโยชนสูงสุดตอ
สวนงานโยธา และสามารถตอบสนองความตองการในการ
ใหบริการสาธารณะ แกประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนก
ตามความคิดเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกองชาง/
หัวหนาสวนโยธา 
 2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนก
ตามความคิดเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
 3.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนก
ตามความคิดเห็นของปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
 4.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนก
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ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา 
ในเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร (Population) ไดแก บุคลากรสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด 
รวมทั้งส้ินจํานวน 603 คน (จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับตําบลจํานวนทั้งส้ิน 201 แหง คือ เทศบาลตําบล
จํานวน 57 แหง และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 144 
แหง) โดยแบงออกเปน 3 กลุม 
 1. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล 
จํานวน 201 คน ประกอบดวย 
  1.1  นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 57 คน 
  1.2  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
144 คน 
 2.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล 
จํานวน 201 คน ประกอบดวย 
  2.1  ปลัดเทศบาลตําบล  จํานวน 57 คน 
  2.2  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 144 คน 
 3. ผู อํานวยการกองช าง /หั วหนาสวนโยธา 
จํานวน 201 คน ประกอบดวย 
  3.1  ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 57 คน 
  3.2  หัวหนาสวนโยธา   จํานวน 144 คน 
 กลุมตัวอยาง (Samples) ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan.  1970 ; อางถึงใน ภาควิจัยและ
พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2551 : 18) ได
จํานวน 234 คน และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม 
ดังน้ี 
 1. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 78 คน ประกอบดวยเทศบาล จํานวน 22 
คน และตําบล จํานวน  56  คน 
 2. ปลัดองค กรปกครองสวนทองถิ่ น จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 78 คน ประกอบดวยเทศบาล จํานวน 18 
คน และตําบล จํานวน 60 คน 
 3. ผูอํานวยการกองชางหรือหัวหนาสวนโยธา 
สวนทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 78 คน ประกอบดวย 
เทศบาล จํานวน 17 คน และ ตําบล จํานวน 61 คน 
 

       ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มี 2 ตัว
แปร คือ 
 1.  ตําแหนงของประชากร แยกเปน 
  1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ตําบล 
  2) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ตําบล 
  3)  ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา
ระดับตําบล 
 2. ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับตําบล มี 2 ประเภท 
  2.1  เทศบาลตําบล 
  2.2  องคการบริหารสวนตําบล 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) มี 2 ตัวแปร 
คือ สภาพและปญหาการดําเนินงานชาง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด 
 1. สภาพการดําเนินงานชาง ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด แบงออกเปน 7 
ดาน คือ 1) ดานการสํารวจเพื่อการออกแบบ 2) ดานการ
ออกแบบและประมาณการ 3) ดานการประมาณราคา      
4) ดานการประมูลงาน 5) ดานการควบคุมการกอสราง     
6) ดานการตรวจรับงาน 7) ดานการติดตามผลงาน 
 2. ปญหาการดําเนินงานชาง ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด แบงออกเปน 7 
ดาน คือ 1) ดานการสํารวจเพื่อการออกแบบ 2) ดานการ
ออกแบบและประมาณการ 3) ดานการประมาณราคา      
4) ดานการประมูลงาน 5) ดานการควบคุมการกอสราง    
6) ดานการตรวจรับงาน 7) ดานการติดตามผลงาน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เ ป นแ บ บส อ บถ า ม  ( Questionnaires) แ บ ง
ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จํานวน 2 ขอ ไดแก ตําแหนง และประเภทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับ ระดับ
สภาพและปญหาการปฏิบัติงานชาง ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด แบงออกเปน 7 
ดาน ไดแก ดานการสํารวจเพื่อการออกแบบ ดานการ
ออกแบบและประมาณการ ดานการประมาณราคา ดานการ
ประมูลงาน ดานการควบคุมการกอสราง ดานการตรวจรับ
งาน และด านการติ ดตามผลงาน และ ลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ของ 
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ลิเคิรต (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยดาน
สภาพการดําเนินงานไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.97 และ
ดานปญหาการดําเนินงานไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร ขอมูลคุณลักษณะ
สวนบุคคล ใชวิธีแจกแจงความถี่และหารอยละ สวนขอมูล
เก่ียวกับสภาพและปญหาการปฏิบัติงานชาง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด สถิติที่ใช 
คือ คาเ ฉ ล่ี ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สวนการ
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการปฏิบัติงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ใชการ
ทดสอบคาที และการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(F–test หรือ One–way ANOVA) ซ่ึงถากลุมตัวอยางมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตองทดสอบ
คาเฉล่ียเปนรายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Seheffe') 
 
สรุปผล 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
รอยละ 76.50 และสวนใหญบุคลากรสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล รอยละ 75.64 
 2. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา
มีความคิดเห็นดานสภาพการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และมีความคิดเห็นดานสภาพการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมแตกตางกัน 
 3.  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา
มีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับนอยและมี
ความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมแตกตางกัน 
 4.  นายกเทศบาลตําบลมีความคิดเห็นดานสภาพ
การดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวา
นายกองคการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 5.  นายกเทศบาลตําบลและนายกองคการบริหาร
สวนตําบล พบวามีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงาน
ชางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมแตกตางกัน 
 6.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเทศบาล
ตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล พบวามีความคิดเห็น

ดานสภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไมแตกตางกัน 
 7.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเทศบาล
ตําบลมีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวาปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 8.  ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา ใน
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็น
ดานสภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พบวาไมแตกตางกัน 
 9.  ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา ใน
เทศบาลตําบลมีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวา ผูอํานวยการกอง
ชาง/หัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. บุคลากรที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็น 
ดานสภาพการดําเนินงานชางและปญหาการดําเนินงานชาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัด
รอยเอ็ดไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา  สภาพการดําเนินงาน
ชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัด
รอยเอ็ด มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภายในเขตตําบลที่
จะตองจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ในดาน
ตาง ๆ เชนดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการศึกษา 
ดานการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุ พิการ การ
สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ประกอบกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีปริมาณจํากัดที่จะตองจัดสรรให
ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ตามปญหาความเดือดรอนและจําเปน
เรงดวนของประชาชน จึงทําใหสภาพการดําเนินงานชางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด 
ยังไมดีเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับอํานาจ
หนาที่ของสวนโยธา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนถิ่น, 
กองการเจาหนาที่  (2552 : 20-30) ไดอธิบายวา สวนโยธา
มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวางโครงการ
สํารวจวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการออกแบบ วางผังหลัก 
ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑและออกแบบงานดาน
วิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซม
บํารุงรักษา เปนตน 
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2. นายกเทศบาลตําบลมีความคิดเห็นดานสภาพ 
การดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวา
นายกองคการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเน่ืองจาก บุคลากรที่มี
ตําแหนงนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถึงแมวาจะมี
บทบาทในการดําเ นินงานชางแตกตาง จากปลัดและ
ผูอํานวยการกองชาง เพราะการดําเนินงานชางเปนการ
ปฏิบัติงานในหนาที่โดยตรงของผูอํานวยการกองชางหรือ
หัวหนาสวนโยธา และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ซ่ึงนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในดานการกําหนดนโยบายใน
การบริหารงาน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มี
หนาที่ในการบริหารนโยบายใหเกิดผลสําเร็จ จึงอาจสราง
ปญหาใหแกนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงทําให
บุคลากรที่มีตําแหนงแตกตางกันมีปญหาในการดําเนินงาน
ชาง แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กลาศึก    
พรมฤทธ์ิ (2553 : 47–48) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูบริหารมีความคิดวาตนมี
ความรูความเขาใจและทราบถึงนโยบายในการปฏิบัติงาน 
และใหความอิสระในการปฏิบัติงานในระดับมาก ในขณะที่ 
ผูปฏิบัติงานคิดวาตนมีความรูความเขาใจและทราบถึง
นโยบายในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง อีกทั้งยังคิดวา
ตนมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  
 3.  ปลัดองคการปกครองสวนทองถิ่น ในเทศบาล
ตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นดาน
สภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พบวาไมแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเน่ืองจาก
สภาพพื้นที่ ในการดําเนินงาน ขนาดของอปท. จํานวน
บุคลากร จํานวนงบประมาณ จํานวนอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จึงทําใหสภาพการ
ปฏิบัติงานในแตละแหงแตกตางกัน ซ่ึงคลายคลึงกับงานวิจัย
ของ พิสมัย  โสมาบุตร (2554 : 69) ไดศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของประชากรตอการไดรับการบริการโครงสราง
พื้นฐานงานถนน : กรณีเปรียบเทียบ องคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย และเทศบาลตําบลอุดม ผลการศึกษาพบวา 
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย มีคะแนนความพึงพอใจ
ภาพรวม ระดับปานกลาง ขณะที่ เทศบาลตําบลอุดมธรรม 
มีคะแนนความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก   
  4.  ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา ใน
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็น
ดานสภาพการดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พบวาไมแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี
เน่ืองจากงานสวนใหญภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะงานโยธา ยังไมซับซอนเทาใดนัก อีกทั้งการ
ดําเนินงานชางเปนงานในหนาที่และเปนงานประจําที่ 
ผู อํานวยการกองชาง /หัวหนาสวนโยธา ปฏิบัติ และ
รับผิดชอบโดยตรง จึงนาจะทําให บุคลากรที่มีตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา มีความคิดเห็นตอ
สภาพการดําเนินงานโยธาของสวนโยธา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไม
แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นน้ี สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อัจฉรา ปฐวีกิจจานุกูล (2547 : 85) ได
ศึกษา การดําเนินงานโยธา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ผลการเปรียบเทียบ พบวา 
บุคลากรสังกัดงานโยธา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานโยธา โดยรวม ไมแตกตางกัน 
 5.  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา
มีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับนอยและมี
ความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชางขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่ น ไม แตกต าง กัน อภิปราย ได ว า
ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเน่ืองจาก บุคลากรที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันไมมีปญหาในดานการ
ดําเนินงาน เน่ืองจากในการดําเนินงานโครงการใด ๆ ก็
จะตองมีการสํารวจเพื่อการออกแบบ เปนขั้นแรกเปนการ
เริ่มโครงการศึกษาและวิเคราะหโครงการ เพื่อดูความเปนไป
ได รวมถึงการประเมินเลือกแนวทางตาง ๆ ในการดําเนิน
โครงการ รวมถึงการจัดทําขอเสนอโครงการ เพื่อรับการ
รับรอง หรืออนุมัติงานออกแบบ เม่ือสํารวจพื้นที่เสร็จ
เรียบรอย ก็จะดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบและการ
ประมาณการ ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานชางหรืองานโยธา ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง (2548 : 25) ไดอธิบายถึง การ
ปฏิบัติ งานชางหรืองานโยธา หรืองานที่ เ ก่ียวของกับ
วิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2508) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมพ.ศ. 2505 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง มหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี ให
กําหนดการปฏิบัติงานชางหรืองานโยธา หรืองานที่เก่ียวของ
กับวิศวกรรมโยธา แบงออกเปน 5 ประเภทที่สําคัญไดแก 1.
งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใชความรูในสาขา
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วิศวกรรมโยธา เพื่อใหไดมาซ่ึงรายละเอียดในการกอสราง 
โดยแสดงเปนแบบรูป ขอกําหนด และประมาณการ 
 6.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเทศบาล
ตําบลมีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวาปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผ ล ก า ร วิ จั ย
ปรากฏเชนน้ีเน่ืองจาก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนผูบริหารงานขององคกรในสวนของงานประจําซ่ึงมีความ
รับผิดชอบงานในทุกสวนขององคกร ทั้งในสวนของวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ บุคลากรที่มีไมเพียงพอ หรือมี
ขอจํากัดในดานความรูความสามารถ สงผลใหเกิดปญหาการ
ดําเนินงานชางในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
แตกตางกัน ซ่ึงสัมพันธกับงานวิจัยของ ศิรวิชญ เวชกิจ 
(2556 : 50) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่ มีผลตอการ
ปฏิบั ติ ง านของกองช างองค การบริหารส วน จังห วัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ปญหาดานอุปกรณเครื่องมือและ
เทคโนโลยี โดยเห็นวาปญหาอันดับหน่ึงคือ วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกองชาง ไมมีความทันสมัย คุณภาพ
ต่ํา ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับปจจัยดาน
งบประมาณที่เห็นวาการจัดสรรงบประมาณดานการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ เครื่องมอ และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน  
 7.  ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา ใน
เทศบาลตําบลมีความคิดเห็นดานปญหาการดําเนินงานชาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวา ผูอํานวยการกอง
ชาง/หัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี
เน่ืองจาก ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา มีปญหา
ในการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานชาง ซ่ึงบาง อปท. อาจ
เกิดจากความเรงดวนของโครงการที่จะดําเนินการแตกตาง
กัน จํานวนบุคลากรที่มีมากนอยแตกตางกัน จึงทําใหการ
ดําเนินการงานชางดานการประมาณราคาและการควบคุม
การกอสรางแตกตางกัน ซ่ึงคลายคลึงกับงานวิจัยของ    
ชาญชัย ภิรมจิตร (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง กรณีศึกษาการถายโอนถนนจากกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท พบวา เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีจํานวน
นอยขาดทักษะและประสบการณในการซอมบํารุงทาง อีก
ทั้งขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีงบประมาณไมเพียงพอในการดูแลรักษาถนนที่มี
การเสียหายอยางตอเน่ือง สําหรับดานการประมูลงาน ดาน
การตรวจรับงาน และดานการติดตามผลงาน น้ันก็แตกตาง

ในแตละบริบทพื้นที่ สภาพแวดลอมในขณะดําเนินงาน การ
แตงตั้งคณะกรรมการเปดซอง คณะกรรมการตรวจรับซอง 
คณะกรรมการตรวจการจาง ตลอดจนผูรับจาง สภาพ
เหตุการณแวดลอมตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความแตกตางใน
การประมูลงาน การตรวจรับงาน และการติดตามผลงาน
  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 จากผลการวิจัยที่พบวานายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกอง
ชาง/หั วหนาส วนโยธามีความคิด เห็นดานสภาพการ
ดําเนินงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง และพิจารณารายประเด็นเห็นควร
นําไปพัฒนาในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไปมีดังน้ี 
 1. ควรจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชดานงานโยธา 
หรือเครื่องมือในการตรวจงานกอสรางที่ทันสมัย ใหแกสวน
โยธา 
 2. ควรเพิ่มงบประมาณในจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในการสํารวจ และควรสงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมจนใหมีความชํานาญ จะทําใหมีปญหาในการ
ออกแบบและประมาณการนอยลง 
 3.  ควรมีการตรวจติดตามผลงานและรายงานผล
ในชวงที่อยู ในประกันสัญญา รองลงมาคือ  ควรเข า
ดําเนินการซอมแซมอยางรวดเร็วเม่ือมีการแจงความชํารุด
เ สียหาย  และควร มีการสร างมาตรการการควบคุม
ประเมินผลอยางเปนระบบ 
 4.  ควรมีการใหความรู กับคณะผูบริหารและ
สมาชิก อบต. เก่ียวกับวิธีการควบคุมการกอสราง เพื่อลด
ขอผิดพลาดหรือขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไมเขาใจ 
และควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อควบคุมงานของผู
รับจาง 
 5.  ควรหาขอมูลราคาวัสดุกอสรางที่เปนปจจุบัน
และเหมาะสม รองลงมาคือ ควรมีการประมาณราคาที่เกิด
ประโยชนสูงสุด และประหยัดตอหนวยงาน และควรมีการ
สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานชางใน
ดาน การประมาณราคา การเขียนแบบและการออกแบบ
โครงสราง การจัดทําราคากลางงานกอสราง 
 6. ผูบริหารไมควรเขาไปมีสวนเก่ียวของใด ๆ กับ
ผลประโยชนในการประมูลงาน รองลงมาคือ ควรเขา
ดําเนินการซอมแซมอยางรวดเร็วเม่ือมีการแจงความชํารุด
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เ สียหาย  และควร มีการสร างมาตรการการควบคุม
ประเมินผลอยางเปนระบบ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากผลการวิจัยที่พบวาสภาพการดําเนินงานชาง
ระหวางเทศบาลกับองคการบริหารสวนตําบล มีความ
แตกตางกัน ดังน้ันจึงเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
 1.  ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 

 2.  ควรวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานชาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 3.  ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยสําหรับการคัดเลือกการ
ประมูลงานโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 4. ควร วิจัยเรื่อง  ปจจัยที่ผลกระทบตอการ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
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บทบาทและปญหาเกี่ยวกบับทบาทในการพฒันาทองถ่ินของนายก 
 องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอด็ 

The Role and Problem about Role in Local Development of Chief Executives in  
Sub-district Administrative Organizations in Roi Et Province 

 
คะรม  ใตเมืองปก * 

ดร.ไพศาล  แนนอุดร ** 
ดร.แกวเวยีง  นํานาผล ***

บทคัดยอ  
 การ วิจัยครั้ ง น้ี มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบบทบาทและปญหาบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 กลุมตัวอยางประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 344 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ เทากับ 0.95 วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ–ที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
เปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
รอยเอ็ด มีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น อยูในระดับมาก ทั้ง
โดยรวมและรายดาน ไมวาจะจําแนกกลุมตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลโดยรวมไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตริะหวางกลุม  
 2. ปญหาการพัฒนาทองถิ่นโดยรวมแตกตางกัน 
จําแนกเพศ และอายุ พบวาปญหาอยูในระดับนอย จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง มัธยมศึกษาตอนตนอยู ในระดับนอย และ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ขึ้นไป อยูในระดับนอย
ที่สุด เ ม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลมีปญหาในการพัฒนา 

ทองถิ่น ทุกดานเหมือนกัน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม ดานการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 
study and compare roles and problems  in local 
development of the chief  executives in sub-
district  administrative organizations in Roi Et 
province in their opinion about the members of 
sub–district  administrative organization councils 
as classified by gender, age, and education. The 
sample consisted of 344 councilors under sub-
district administrative organizations in Roi Et 
province. The instruments used in the study were 
five rating scale questionnaires with the reliability 
of 0.95. The mean, percentage, standard deviation 
and F–test were used for data analysis. 
 The results indicated that : 
  1.  The roles of chief executives in local 
development of sub–district administrative 
organizations in Roi Et province were determined 
to be at a high  level both in overall and in each 
aspect according to the opinions of the 
respondents classified by gender, age and 
education. There was no statistically difference 
between these groups. 

 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี
**อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
***ผูชวยศาสตราจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

The Roles and Problems about Roles
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            2. Regarding the problems in local 
development, there was a  significant difference 
by gender. The problems in local development  
ranked from the moderate to the lowest classified 
by level of education as primary education, junior 
high school and senior high school and up to 
higher education, respectively.  When considering 
in each aspect, the councilors from different sub-
district organizations had the same problems in 
local development concerning infrastructure, 
promoting the quality of life, community and 
social ordering, commerce and tourism, natural 
resource and environmental conservation, religion, 
arts, culture and local wisdom. 
 
คําสําคัญ  : บทบาท, การพัฒนาทองถิ่น,  
   นายกองคการบริหารสวนตําบล 
Keywords : Roles, Local Development,  
   Chief–executive Officer. 
 
บทนํา 
 การปกครองทองถิ่น เปนรากฐานอันสําคัญยิ่งของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปกครองทองถิ่นในรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง
มีจํานวนมากที่ สุดในประเทศไทย และอยู ใกลชิด กับ
ประชาชนมากที่สุด และองคการบริหารสวนตําบล เปน
รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ถือวา
เปนสถาบันขั้นตนสําหรับฝกประชาชน ใหเขาใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดยเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นตนเอง และแกไขปญหาตนเอง เปนการ
กระจายอํานาจทั้งทางการเ มืองและการบริหาร จาก
สวนกลางไปใหทองถิ่น ซ่ึงถือวาเปนสวนชวยแบงเบาภาระ
ของรัฐบาล ในการบริหารงาน และสามารถแกไขปญหาให
ตรงกับความตองการของประชาชนไดมากขึ้น  
 องคการบริหารส วนตําบล มีโครงสรางการ
บริหารงานประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาองคการ
บริหารสวนตําบล และฝายบริหาร ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงทั้งสองฝาย มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน โดยฝายนิติบัญญัติ ทําหนาที่ในการพิจารณา

ออกกฎหมายทองถิ่น ซ่ึงเรียกวา ขอบัญญัติทองถิ่น รวมทั้ง
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการพัฒนาทองถิ่น 
สวนฝายบริหาร มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปน
หัวหนาฝายบริหาร มีอํานาจหนาที่ เชน กําหนดนโยบายโดย
ไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ และนโยบายเก่ียวกับราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งและถอดถอนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบล 
เปน ไปดวยความเรียบรอย เปนตน (พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546.  2546 : 1) 
 โครงสรางการบริหารงาน ตามพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหผูนําทางการ
เมืองระดับทองถิ่น หรือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารสูงสุด เปนตัวจักร
สําคัญในการทําหนาที่บริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาท มีความสําคัญ และเปนผูที่ มี
อํานาจสูงสุด ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่น ไม
วาจะเปนการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การ
บริหารการเงิน และการคลัง ตลอดถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
(สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น.  
2546 : 5) บทบาทหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น จะตอง
รับผิดชอบตอการบริหารงานตามโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนบทบาทที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จ ดวยเหตุน้ีบุคคลที่จะ
มาทําหนาที่ปกครองบานเมือง รับผิดชอบการบริหารงาน
ขององคกรปกครองทองถิ่น จะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
หลายประการ ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ ภาวะ
ผูนํา รวมถึงความรูความสามารถ มีประสบการณ และ
ประการสําคัญ จะตองมีบทบาทที่เหมาะสมกับการเปนผูนํา 
เพื่อมาบริหารงบประมาณ และรองรับนโยบายตาง ๆ จาก
รัฐบาล จะไดนําพาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความ
เจริญกาวหนา สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 (พงศศักดิ์  ศิริกาญจนรักษ.  2552 : 1) 
 จั ง ห วั ด ร อ ย เ อ็ ด  เ ป น จั งห วั ด ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 1,308,159 
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คน แบงเขตการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 192 ตําบล 
2,444 หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสังกัด
จํานวนทั้งส้ิน 202 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 1 
แหง เทศบาล 57 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 144 
แหง (ที่ทําการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด.  2552 : 10–20) 
และจากรายงานการประชุมรวมของสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดรอยเอ็ด กับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 2552 ที่ผานมาไดสะทอนบทบาทของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนาทองถิ่น เชน 
ปญหานายกองคการบริหารสวนตําบล ยังไมมีบทบาทใน
การพัฒนาทองถิ่นอยางเต็มที่ ปญหานายกองคการบริหาร
สวนตําบลยังไมเขาใจบทบาท หนาที่ของตนในการพัฒนา
ทองถิ่น ปญหานายกองคการบริหารสวนตําบล ยังขาด
วิสัยทัศนในการบริหารงาน ปญหานายกองคการบริหารสวน
ตําบล ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ขาดความโปรงใสในการ
บริหารงาน ปญหานายกองคการบริหารสวนตําบลขาดภาวะ
ผูนํา ปญหานายกองคการบริหารสวนตําบล ขาดความรู
ความสามารถ ขาดประสบการณในการบริหารงาน ปญหาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมไดใชศักยภาพของตน
อยางเต็มที่ในการดึงประชาชนใหเขามีสวนรวม มีบทบาท 
ในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน (สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ด.  2552 : 15) 
 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยในฐานะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและสภาพปญหาเก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อจะไดทราบถึง บทบาทของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีตอการพัฒนาทองถิ่นใน
จังหวัดรอยเอ็ด วาอยูในระดับใด และเพื่อใชเปนขอสนเทศ 
ในการปรับปรุงแกไข ตลอดทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ บทบาท
นายกองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ 
อายุ และระดับการศึกษา  
 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 18 
อําเภอ 144 ตําบล รวมทั้งส้ิน 3,484 คน  
 2. กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ี กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดจากตารางสําเร็จรูป
ของเคร็จซ่ีและมอรแกน (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 40) 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 344 คน โดยทําการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชตําแหนง
ของประชากรเปนเกณฑจัดชั้น แลวจับฉลากรายชื่อสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลใหไดจํานวนครบสัดสวนตาม
ขนาดองคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไว 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่ อง มือที่ ใ ช ในการศึ กษา วิ จัยครั้ ง น้ี  เป น
แบบสอบถามเก่ียวกับบทบทบาทและปญหาเ ก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่  1 สถานภาพทั่วไปของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  
 ตอนที่ 2 บทบาทและปญหาเก่ียวกับบทบาทใน
การพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน 
และสังคม 4) ดานการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว 5) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และ 6) ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรต 
(Likert Scale)  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางเปาหมาย
จํานวน 344 คน ทางไปรษณีย และไดแนบจดหมายที่จา
หนาซองกลับถึงผู วิ จัย เพื่อให ผูตอบแบบสอบถามสง
แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย มายังผูวิจัยทางไปรษณีย 
เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยไดแบบสอบถามครบ
ทั้งจํานวน 344 ฉบับ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การ วิเคราะหเ ก่ียวกับบทบาทและปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการ
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บริหารสวนตําบล สถิติที่ใชไดแก คาเฉล่ีย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบ บทบาทและปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยใชการ
ทดสอบคาที แบบกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (t–test 
Independent) 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบ บทบาทและปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตาม อายุ 
และระดับการศึกษา โดยการทดสอบความแตกตางระหวาง
กลุมดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู
ตามวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’) 
 
สรุปผล 
 1.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ  
  1.1  บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา อยูในระดับ
มาก 4 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการลงทุน และการทองเที่ยว ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ อยูในระดับปานกลาง 2 
ดาน ไดแก ดานการจัดระเบียบชุมชน และสังคม ดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
  1.2  ผลการเปรียบเทียบปญหาเ ก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและ
รายดาน 
  1.3  ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพศชาย
และเพศหญิง อยูในระดับนอย ทั้งโดยรวมและเปนรายดาน 

  1.4  ผลการเปรียบเทียบปญหาเ ก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและ
รายดาน 
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและ
ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอาย ุ
  2.1  บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอายุ โดยรวม อยูใน
ระดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา อยูในระดับมาก 4 
ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัดระเบียบชุมชน 
และสังคมดานการลงทุนพานิชยกรรม และการทองเที่ยว ดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยูในระดับ
ปานกลางจํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญหาทองถิ่น 
  2.2  ผลการเปรียบเทียบปญหาเ ก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและราย
ดาน 
  2.3  ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนก
ตามอายุ อยูในระดับนอย ทั้งโดยรวมและเปนรายดาน 
  2.4  ผลการเปรียบเทียบปญหาเ ก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและราย
ดาน 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและ
ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับการศึกษา 
  3.1  บทบาทในการพัฒนาทองถิ่นของนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูใน
ระดับมาก 4 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการลงทุนพานิชยกรรมและการ
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ทองเที่ ยว ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นวามี
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน 
คือ ดานการจัดระเบียบชุมชน และสังคม และดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  3.2  ผลการ เปรียบ เทียบบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน โดยสมาชิก
สภาองค การ บริหารส วนตํ าบลที่ มี ร ะ ดับการศึ กษา
ประถมศึกษาเห็นวา มีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่นมากกก
วาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ขึ้นไป เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา แตกตางกัน 4 ดาน ไดแก  ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการ
ลงทุน พานิชกรรมและการทองเที่ยว ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.3  ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบลตามความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนก
ตามระดับการศึกษา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง สมาชิก
สภาองค การ บริหารส วนตํ าบลที่ มี กา รศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับนอย สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขึ้นไป อยู ในระดับนอยที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ปรากฏวา อยูในระดับนอย จํานวน 3 ดาน ไดแก ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยูในระดับปาน
กลางจํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการลงทุน พานิชยกรรมและ
การทองเที่ยว และอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน ไดแก 
ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  3.4  ผลการเปรียบเทียบปญหาเ ก่ียวกับ
บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ตามความคิดเห็นของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันทุกดาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบ บทบาทและปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยอภิปรายผล
ตามขอคนพบดังน้ี 
 1. บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน  เจริญศรี 
(2548) ไดศึกษาทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวังและ
บทบาทที่ เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนานผล
การศึกษา พบวา ทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวัง
และบทบาที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนาน จังหวัด
นาน พบวา โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 
 ทั้ ง น้ี ยั ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ งชั ย ย ศ          
ทะไกรราช (2547) ไดศึกษา บทบาทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พบวา บทบาทของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด ที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวม
อยูในระดับมาก 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทักษ  
บุญเสริฐ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
คุณลักษณะของผูนํา กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลโคกมวง 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอคุณลักษณะของผูนํา โดยรวมอยูในระดับ
มาก 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งเพศชายและเพศหญิงในฐานะที่เปนตัวแทน
ของประชาชน เห็นวา บทบาทหนาที่ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่นที่ดี ทําให
การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด จากเหตุผลดังกลาวมาแลว จึง
นาจะเปนสาเหตุใหมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
สะทอนใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
รอยเ อ็ด นายกองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนา
ทองถิ่นไดดีอยูในระดับหน่ึง ซ่ึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานใหอยูในระดับ
มากตลอดไป 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปญหาเก่ียวกับบทบาทใน
การพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จําแนกตามเพศโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน  เจริญศรี (2548) ได
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ศึกษาทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่
เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนานผลการศึกษา พบวา 
ทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวังและบทบาที่เปนจริง
ของผูบริหารเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
 สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน  บุญมาก 
(2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาท
ในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความ
คิดเห็นตอบทบาทในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน 
 ทั้ ง น้ี  ยั งสอดคล อง กับงานวิ จัยของ  พิทั กษ       
บุญเสริฐ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
คุณลักษณะของผูนํา กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลโคกมวง 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา ประชาชนที่มี
เพศตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะ
ของผูนํา เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัยยศ 
ทะไกรราช (2547) ไดศึกษา บทบาทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พบวา ประชาชนที่มี
เพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไม
แตกตางกัน 
 3.  ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพศชายและเพศหญิง 
อยูในระดับนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน เจริญศรี 
(2548) ไดศึกษาทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวังและ
บทบาทที่ เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนาน ผล
การศึกษา พบวา ปญหาเก่ียวกับบทบาทที่คาดหวังและบท
บาที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน 
โดยรวมอยู ในระดับนอยทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่
คาดหวังและบทบาที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนาน 
จังหวัดนาน พบวา โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 
 สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน บุญมาก 
(2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาท
ในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา ปญหาเก่ียวกับ
บทบาทในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี เ มือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับนอย 

 ทั้ ง น้ี  ยั งสอดคลอง กับงานวิ จัยของ  พิทั กษ         
บุญเสริฐ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
คุณลักษณะของผูนํา กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลโคกมวง 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา ปญหาเก่ียวกับ
บทบาทตอคุณลักษณะของผูนํา เทศบาลตําบลโคกมวง 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับ
นอย 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัยยศ 
ทะไกรราช (2547) ไดศึกษา บทบาทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พบวา ปญหา
เก่ียวกับบทบาทของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับนอย 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพศชายและเพศหญิง เห็นวาในภาพรวมมีปญหา
เกิดขึ้นในระดับนอย องคการบริหารสวนตําบล สวนใหญ
สามารถควบคุมปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
อยูในระดับดีพอสมควร ไดมีการนําปญหา มาอภิปรายเพื่อ
หาทางแกไข ในการประชุมประจําเดือน ระหวางสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกับผูบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด ไดมีการเนนย้ําให นายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่นมาก
ขึ้น ใหตระหนึกถึงหนาที่วามรับผิดชอบ โดยเฉพาะความ
ซ่ือสัตยสุจริต การเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตนในการทํางาน เพื่อเปนการลดปญหาจาการไมโปรงใสใน
การทํางาน 
 4. ผลการเปรียบเทียบปญหาเก่ียวกับบทบาทใน
การพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้ ง ไว  สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน      
เจริญศรี (2548) ไดศึกษาทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่
คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมือง
นาน ผลการศึกษา พบวา ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มี
เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ เปนจริงของผูบริหาร
เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
 สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน บุญมาก 
(2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาท
ในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
จั งห วัดมหาสารค าม ผลการ ศึ กษา พบว า  ผลการ
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เปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาเก่ียวกับบทบาทในการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ไมแตกตางกัน 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพศชายและเพศหญิงเห็นวานายกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดปรับปรุงบทบาทการทํางาน ตลอดจนทั้งเชิญ
ชวนใหพนักงานสวนตําบล ไดตระหนักถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะความซ่ือสัตย  สุจริต  การเปน
แบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในการทํางาน เพื่อ
เปนการลดปญหาจากการไมโปรงใสในการทํางานเปนตน 
จากเหตุผลที่กลาวมาแลว จึงนาจะเปนสาเหตุให ปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด สามารถควบคุม
ปญหา ไดดีอยูในระดับหน่ึง ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานตอไป 
 5. บทบาทในการพัฒนาทองถิ่น ของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน    เจริญศรี 
(2548) ไดศึกษาทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวังและ
บทบาทที่ เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเ มืองนาน ผล
การศึกษา พบวา ทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่คาดหวัง
และบทบาทที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมืองนาน อยูใน
ระดับมาก 
 ทั้ ง น้ี ยั ง สอด คล อ ง กับ ง าน วิ จั ย ของ  ชั ย ยศ          
ทะไกรราช (2547) ไดศึกษา บทบาทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พบวา บทบาทของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทักษ 
บุญเสริฐ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
คุณลักษณะของผูนํา กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลโคกมวง 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา ความคิดเห็น
ปญหาเก่ียวกับบทบาทตอคุณลักษณะของผูนํา เทศบาล
ตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยรวม
อยูในระดับมาก 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ทุกลุมอายุในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชน
นายกองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่นที่ดี ทําใหการํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ประชาชนไดประโยชนสูงสุด จากเหตุผล
ดังกลาวมาแลว จึงนาจะเปนสาเหตุที่ใหมีบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดรอยเอ็ดนายกองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนา
ทองถิ่นไดดีอยูในระดับหน่ึง ซ่ึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานใหอยูในระดับ
มากตลอดไป 
 6. ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนก
ตามอายุ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน 
บุญมาก (2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
บทบาทในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี เ มือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตาง
กัน มีความคิด เห็นตอปญหาเ ก่ียว กับบทบาทในการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ไมแตกตางกัน 
 ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พงษศักดิ์    
ศิริกาญจนรักษ (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึ กษา ต า ง กัน  มี ความคิด เ ห็นต อบทบาทของ
นายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 
ไมแตกตางกัน 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ     
วรวุฒิ  ทอนโพธ์ิ (2552) ไดศึกษาการดําเนินงานตามหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พลวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมือง
สารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ถึงแมอายุจะแตกตางกันแตเม่ือไดเขามาเปน
ตัวแทนของประชาชน ในการตรวจสอบบทบาทการทํางาน
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลแลว สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุกกลุมอายุ ตางก็มีความสนใจ
และติดตามปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อตองการใหทองถิ่น
ของตน ไดรับการพัฒนาและเจริญรุงเรืองอยางเทาเทียมกัน 
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 7. ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอายุ 
โดยรวมอยูในระดับนอย สอดคลองกับผลการวิจัยของอนุชิน 
บุญมาก (2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
บทบาทในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี เ มือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบวา ปญหาเ ก่ียวกับบทบาทในการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยูในระดับนอย 
 ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พงษศักดิ์    
ศิริกาญจนรักษ (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา บทบาทของนายกเทศมนตรีตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับ
นอย 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ    
วรวุฒิ ทอนโพธ์ิ (2552) ไดศึกษาการดําเนินงานตามหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พลวา การดําเนินงานตามหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมืองสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับนอย 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเห็นวา มีปญหาที่ อบต. ขาดการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว และสถานที่สําคัญภายในชุมชน ปญหาที่ อบต. 
ขาการฝกอบรมใหความรู แก เ ยาวชนให รู จักอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปญหาที่ อบต. ขาดการ
สนับสนุนใหประชาชนทําบุญและเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา 
 8. ผลการเปรียบเทียบปญหาเก่ียวกับบทบาทใน
การพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน บุญมาก (2550) ได
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ มีตอบทบาทในการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปญหา
เก่ียวกับบทบาทในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 
 ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พงษศักดิ์   
ศิริกาญจนรักษ (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีตอบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา บทบาทของนายกเทศมนตรีตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีการนําปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น มาหาแนวทางแกไขปญหา เพื่อการทํางานเปนไป
ยางมีประสิทธิภาพ เชน การนําปญหาขาดการปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว และสถานที่สําคัญภายในชุมชนปญหาที่ 
อบต. ขาดการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนใหรูจักอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอม ปญหาที่ อบต. ขาดการ
สนับสนุนใหประชาชนทําบุญและเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา มาวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหา
ดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
 9. บทบาทในการพัฒนาทองถิ่ นของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน 
เจริญศรี (2548) ไดศึกษาทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่
คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมือง
นาน ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติประชาชนตอบทบาทที่
คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของผูบริหารเทศบาลเมือง
นาน อยูในระดับมาก 
 ทั้ ง น้ี ยั ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ งชั ย ย ศ          
ทะไกรราช (2547) ไดศึกษา บทบาทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พบวา บทบาทของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทักษ 
บุญเสริฐ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
คุณลักษณะของผูนํา กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลโคกมวง 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พบวา ความคิดเห็น
ปญหาเก่ียวกับบทบาทตอคุณลักษณะของผูนํา เทศบาล
ตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยรวม
อยูในระดับมาก 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ทุกลุมอายุในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชน
นายกองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่นที่ดี ทําใหการํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนไดประโยชน สูงสุด จากเหตุผล
ดังกลาวมาแลว จึงนาจะเปนสาเหตุที่ใหมีบทบาทในการ
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พัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดรอยเอ็ดนายกองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนา
ทองถิ่นไดดีอยูในระดับหน่ึง ซ่ึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานใหอยูในระดับ
มากตลอดไป 
 10.  ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนก
ตามระดับการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน โดยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
เห็นวามีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่นมากกวาสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา ขึ้นไป เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา แตกตางกัน 4 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการลงทุน พานิชยกรรม
และการทองเที่ยว และดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน  บุญมาก (2550) ได
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ มีตอบทบาทในการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ประชาชนที่มี
เพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ป ญ ห า เ ก่ี ย ว กั บ บ ท บ า ท ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
แตกตางกัน 
 ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พงษศักดิ์    
ศิริกาญจนรักษ (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การ ศึ กษาต า ง กัน  มี ค ว ามคิ ด เ ห็ นต อบทบาทขอ ง
นายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 
แตกตางกัน 
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ    
วรวุฒิ  ทอนโพธ์ิ (2552) ไดศึกษาการดําเนินงานตามหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พลวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมือง
สารคาม จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ระดับการศึกษาแตกตางกัน เม่ือไดเขามาเปน
ตัวแทนของประชาชน ในการตรวจสอบบทบาทการทํางาน
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลแลว ตางก็มีความสนใจ

และติดตามปญหาเก่ียวกับบทบทในการพัฒนาทองถิ่นของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
แตกตางกันออกไป เพื่อตองการใหทองถิ่นของตน ไดรับการ
พัฒนาและเจริญรุงเรืองอยางเทาเทียมกัน 
 11.  ปญหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลตามความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวม อยู ในระดับปานกลาง สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน อยูในระดับนอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป อยูใน
ระดับนอยที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา อยูใน
ระดับนอย จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการลงทุนพานิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว และอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน ไดแก ดาน
การ จัด ระ เบี ยบชุมชนและ สั งคม และด านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภู มิปญญาทองถิ่น  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อนุชิน บุญมาก (2550) ไดศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทในการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม    
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปญหาเก่ียวกับบทบาทใน
การบริหารงานของนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับนอย 
 ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พงษศักดิ์   
ศิริกาญจนรักษ (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา บทบาทของนายกเทศมนตรีตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ แตกตางกัน โดยรวม
อยูในระดับนอย 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิสภาองคการบริหารสวน
ตําบลไดติดตามหรือสอบถามปญหาที่ตาง ๆ อบต. อยูเสมอ 
ไมวาจะเปนปญหาการขาดการจัดสรรนํ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค ใหแกประชาชนในฤดูแลว ดานการสงเสรมคุณภาพ
ชีวิต ไดติดตมหรือสอบถาม ปญหาที่ อบต. ขาดการจัดสรร
ที่ทํากินใหแกประชาชนผูยากไร ที่ไมมีที่ดินทํางานเปนของ
ตนเอง ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ไดติดตามหรือ
สอบถามปญหาที่ อบต. ขาดการงึกอบรม ใหแกเยาวชนให
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่ระดาภายในชุมชน    
เปนตน 
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 12.  ผลการเปรียบเทียบปญหาเก่ียวกับบทบาท
ในการพัฒนาทองถิ่นตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันทุกดาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิน 
บุญมาก (2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
บทบาทในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี เ มือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอปญหาเก่ียวกับบทบาทในการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
แตกตางกัน 
 ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พงษศักดิ์   
ศิริกาญจนรักษ (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึ กษา ต า ง กัน  มี ความคิด เ ห็นต อบทบาทของ
นายกเทศมนตรีตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 
แตกตางกัน  
 นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ    
วรวุฒิ ทอนโพธ์ิ (2552) ไดศึกษาการดําเนินงานตามหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พลวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเก้ิง อําเภอเมือง
สารคาม จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันความรูสึกนึกคิด
แตกตางกันออกไป เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีการศึกษาตางกัน เม่ือไดเขามาเปนตัวแทนของ
ประชาชนในการมีสวนรวมในการบริหารงานก็จะนําความรู
ความสามารถที่ตนมีอยูมาในการทํางาน ในการตรวจสอบ
บทบาทการทํางานของนายกองคการบริหารสวนตําบลแลว 
ตางก็มีความสนใจและติดตามปญหาเก่ียวกับบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่นของนายกองคการบริหารบริหารสวนตําบลใจ
จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกันออกไป เพื่อตองการใหทองถิ่น
ของตน ไดรับกรพัฒนา และเจริญรุงเรืองอยางเทาเทียมกัน 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน ควรมีการขุดลอกทอ
ระบายนํ้าในทุกชุมชน เพื่อปองกันปญหานํ้าทวม ในชวงฤดู
ฝน  
 2.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ควรจัดใหมีการเฝา
ระวังและปองกันปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
ภายในชุมชน โดยผูนําชุมชน ควรแจงเบาะแสผูที่ติดยาเสพ
ติดภายในชุมชน 
 3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน และสังคม ควรจัด
กําลังเจาหนาที่ ในการออกตรวจตราสถานที่สําคัญภายใน
ชุมชน เชน วัด โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยว เพื่อ
ปองกันเหตุราย 
 4.  ด านการ ลงทุน  พ าณิ ชยกร รม และการ
ทองเที่ยว ควรเรงหางบประมาณในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวภายในทองถิ่น เชน กอสรางถนนลาดยางเขาไปถึง
แหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย 
เพื่อใหมีรายไดจากการทองเที่ยว 
 5. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ควรจัดทําโครงการฝกอบรมใหเด็กและเยาวชน
รูจักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อให
เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมภายในชุมชน ใหคงอยูสืบไป 
 6. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ท อ ง ถิ่ น ค ว ร จั ด ห า ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ซ อ ม แ ซ ม 
บูรณปฏิสังขรณหลังคา โบสถ วิหาร และกุฏิสงฆที่ชํารุดให
สามารถใชงานได 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาบทบาทและปญหาเก่ียวกับบทบาทใน
การพัฒนาทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดรอยเอ็ด กับนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดอ่ืนที่ มีขนาดใกลเคียงกัน เพิ่มการศึกษาเชิง
คุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดและรับความ
คิดเห็นการพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อใหไดขอเปรียบเทียบที่ชัดเจน 
และนําขอเปรียบเทียบน้ัน เสนอแนะตอ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ใหปรับปรุงบทบาทในขอที่ดอย และ
สงเสริมบทบาทในขอที่เดน เพื่อใหบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
รอยเอ็ด เกิดความเขมแข็งสูงสุด สามารถบําบัดทุกขใหแก
ประชาชนในทองถิ่น ไดอยางแทจริง 
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แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของกําลังพลสังกดักองพนัทหารราบที่ 3  
กรมทหารราบที่ 16 คายบดนิทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

Work Motivation of Military Officers at the 3th Infantry Battalion 16th Infantry 
Regiment, Bodindecha Camp, Yasotorn Province 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลสังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา 
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของกําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3 
กรมทหารราบที่  16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร กลุมตัวอยางที่ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กําลัง
พลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่  16 
จํานวน 145 คน จําแนกแยกตาม อายุ ระดับชั้นยศ 
ระยะเวลารับราชการ อัตราเงินเดือน และระดับ
การศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดย
ความเชื่อม่ันรวมทั้งฉบับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลประกอบดวย รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา t–test และวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว One–way ANOVA โดยใช
สถิติ F–test และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปน
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe')  

ผลการวิจัยพบวา  
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 โดยรวมอยูใน
ระดับมากและเม่ือพิจารณาแยกเปน รายดาน พบวา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากเกือบทุกดาน โดยเรียงลําดับดานที่
มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ดานสภาพการทํางานและดาน
ความรับผิดชอบ เม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลที่มีอายุ ระดับชั้นยศระยะเวลา
รับราชการและอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ยกเวน ระดับการศึกษา
แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 
study and compare the work motivation level 
of military officers at the 3th Infantry Battalion 
16th Infantry Regiment, Bodindecha Camp, 
Yasotorn Province. The sample study consisted 
of 145 military officers in 3rd Infantry Battalion 
16th Infantry Regiment classified by age, rank, 
duration of work, salary, and education level.  
Questionnaires, with a reliability of 0.92 were 
employed in gathering data. Percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, F-
Test, and Scheffe’s test were used for 
statistical data analysis. 
 The results of the study revealed that: 
 The work motivation level of military 
officers in 3rd Infantry Battalion 16th Infantry 
Regiment both in overall and in each aspect 
was at a high level, ranked from higheset to 
lowest were recognition, working condition, 
and responsibility.   
 A comparison of the level of work 
motivation among the military officers 
classified by age, rank, duration of work, and 
salary, showed no statistically significant 
difference, while there was statistically 
significant different by educational level, p <  
.05. 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
**อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

purposes were
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บทนํา 
 ประเทศไทยนับวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา
ใหมีความเจริญกาวหนาไปสูยุค อุตสาหกรรมใหมเพื่อให
เจริญทัดเทียมประเทศ ตาง ๆ ที่พัฒนาแลว แตถึง
อยางไร การพัฒนาประเทศจะตองดูแลการพัฒนาใน
สวนภาคเกษตรกรรมควบคูไปดวยซ่ึงการพัฒนาประเทศ 
หมายถึง การระดมปจจัยตาง ๆ เชน กําลังคน กําลังเงิน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความเจริญ กาวหนาตามแผน
และเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ี การพัฒนาประเทศจึง
จําเปนตองพัฒนาทั้ง ใน ดานการบริหาร และการพัฒนา
ดาน บุคคลใหเจริญกาวหนาไดสัดสวนเทาเทียมกัน ทั้ง
ในดานรัฐ และดานธุรกิจ ถาจะกลาวโดยสรุปก็จะเห็น 
วาในบรรดาปจจัยที่ใชในการพัฒนาประเทศ ใหมีความ
เจริญกาวหนา น้ัน กําลังคนเปนปจจัยสําคัญที่ สุ ด 
ถึงแมวาจะมีเงินและวัตถุดิบมากมาย มหาศาลเพียงไร 
ตลอดจนมีการจัดการที่ลํ้าเลิศเพียงใดก็ตาม ส่ิงตาง ๆ 
เหลาน้ีสามารถไปใชใหเกิดประโยชน จึงเห็นไดวา “คน” 
เปนทรัพยากรทางการบริหารที่มีคาสูงสุดเหนือส่ิงอ่ืนใด
ในองคการ องคการจะบรรลุเป าหมายหรือไม  น้ัน
ยอมขึ้นอยูกับ “คน” ซ่ึงเปนผูกําหนดเปาหมาย วางแผน 
และ ปฏิบัติงาน ดังน้ันอาจกลาวไดวา “คนเปนตัวชี้ขาด
ความสําเร็จขององคการ”   (พงษจันทร  วรรณวิจิตร.  
2535 : 1–2)  
 การทํางานในปจจุบัน องคการใหความสนใจ
ในเรื่องแรงจูงใจในการทํางานกันมาก เพราะองคการ
ตองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล องคการ
ประสบปญหาเก่ียวกับเรื่อง ของคนที่ไมยอมทําในส่ิงที่
องคการตองการแมจะไดรับการบอกกลาว แนะนํา หรือ
ส่ังแลวก็ตาม การจะใชบทลงโทษเพียงอยางเดียวก็ไม
อาจทําใหสถานการณดีขึ้น อาจนํามาซ่ึงความสัมพันธที่
ไมเหมาะสมได แตก็มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการทํางาน เชน ความม่ันคงในงาน ความ
กาวหนา ลักษณะของงานที่ทํา คาจางและคาตอบแทน
อ่ืน ๆ และ เพื่ อนร วมงาน เปนตน กล าวคื อ  ถ  า
ขาราชการมีความรูสึกวางานที่ทํามีความม่ันคง องคการ
มีความม่ันคง มองเห็นโอกาสที่จะกาวหนาต อไปใน
องคการ งานที่ทําอยูเปนงานที่นาสนใจตรงกับความรู 
ความสามรถ ผลประโยชนตอบแทนอยูในเกณฑที่นา

พอใจ รวมทั้งเพื่อนรวมงานเปนคนดี สามารถทํางาน
รวมกันไดอยางเปนสุข ขาราชการเหลาน้ันจะมีขวัญใน
การทํางานสูง ในการบริหารงาน ความสําเร็จของงาน 
ขึ้นอยู กับประสิทธิภาพของคนทํางาน หนวยงานใด
สามารถสงวนรักษาทรัพยากรที่มีคุณภาพไดนานเทาใด 
ยอมทําใหงานน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากการ
ผลิตบุคลากรที่ มีคุณภาพเปนส่ิงที่ทําได ยากและใช
เวลานาน ดังน้ันการที่จะ ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลใน
องคการใหเกิดความรัก ผูกพันองคการอยู เสมอ คือ 
ผูบริหารจะตองหาวิธีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจอยูเสมอ (พงศ  หรดาล.  2540) 
 การปองกันประเทศ และการรักษาความม่ันคง
ของประเทศ นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ถึงแมวาการเผชิญหนาของชาติมหาอํานาจใน
การใชกําลังอาวุธจะลดระดับความรุนแรง แตก็ไมได
หมายความว าจะ ไม มีความขัดแย งหรือ ไม มีการ
เผชิญหนากันอีก เน่ืองจากสภาวะในปจจุบันประเทศ
ตาง ๆ เริ่มหันมาสนใจผลประโยชนของชาติ ทั้งในดาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  เรื่ องของดินแดน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ตอสูทางดาน เชื้อชาต ิและกลุมชนยังคงปรากฏอยูทั่วไป
ในภูมิภาคสวนน้ี ตลอดจนปญหาในเรื่องเสนเขตแดน ซ่ึง
เกิดจากความไมชัดเจนของเสนเขตแดนระหวางประเทศ 
อาจเปนสาเหตุสําคัญนําไปสูความ ขัดแยง ซ่ึงเปนส่ิงที่
ประเทศไทยจะตองเผชิญในอนาคต ดังน้ัน จึงควรที่จะ
จัดเตรียมกําลังทหาร ซ่ึงถือไดวาเปนสวนสําคัญในพลัง
อํานาจของชาต ิ4 ประการ ซ่ึงประกอบดวย พลังอํานาจ
ทางการเมือง พลังอํานาจทางเศรษฐกิจ พลังอํานาจทาง
สังคมจิตวิทยา และพลังอํานาจทางทหารใหมีความ
พรอมและเปนหลักประกันที่จะปองกันประเทศและ
ปกปองผลประโยชนของชาติ รวมทั้งเปนพลังอํานาจที่
จะชวยเสริมการเจรจาตอรองทางการเมืองระหวาง
ประเทศ ดวยการพัฒนาบุคลากรของกองทัพใหมีขีด
ความสามารถ พรอมไปกับการพัฒนาทางดานอาวุธ
ยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกัน ตลอดจนใหมีความสํานึกในความ
รับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวมและมีความผูกพันตอ
องคการหรือกองทัพ และจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย (ศักดิ์สิทธ์ิ  คาวีวงษ.  2548) 
 กําลังทหารนับวาเปนปจจัยสําคัญในการที่จะ
ทําใหกองทัพหรือองคการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
ไว  การที่ จะทํา ใหทหารปฏิบัติ ง านได อย าง มี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากจะตองพัฒนา
ในดานความรูความสามารถแลว ยังจะตองประกอบดวย
ปจจัยหลายอยาง เชน การบํารุงขวัญ ความพึงพอใจใน
การทํางาน มีความม่ันคงในหนาที่การงาน มีความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ มีความกาวหนาในอาชีพ ไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับการปฏิบัติอยาง 
ยุติธรรมจากผูบังคับบัญชา มีสวนทราบถึงแผนงาน   
การเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวตาง ๆ (สมาน   
รังสิโยฤกษ  และสุธี  สุทธิสมบูรณ.  2530)  
 กองทัพบกเปนองคการขนาดใหญที่มีลักษณะ
ภายใน ที่แตกตางจากองคการอ่ืน อยูหลายประการ 
ระบบวัฒนธรรม การบังคับบัญชา สายงานในรูปแบบ
ของตนเอง รูปแบบระเบียบวินัยซ่ึงเปนพื้นฐานของ
บุคคลากรในการที่จะมาเปนทหารที่มีความเขมงวดมาก 
และการที่สถานที่ทํางานกับบานพักอาศัยที่ทางราชการ
จัดสรางไวใหกําลังพลสวนใหญอยูในพื้นที่คายทหารใน
กรณีที่ปฏิบัติหนาที่ปกติน้ัน ลักษณะสังคมทั้งในที่ทํางาน
และบานพักจึงมีลักษณะเปนเหมือนครอบครัวใหญที่
ผูบังคับบัญชาตองติดตามดูแล ระเบียบวินัย ความ
เปนอยูทุกขสุขของกําลังพลของกําลังพล และกรณีที่
ออกปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจ ในรูปแบบการปฏิบัติงานที่
แตกตางไปทั้งการปฏิบัติหนาที่ตามแนวชายแดนหรือใน
พื้นที่ที่มีสงคราม ซ่ึงมีความเส่ียงตอการเสียชีวิตสูง การ
ปฏิบัติหนาที่น้ีตองหางไกลจากครอบครัว และตองใช
ความอดทน อดกล้ันในการปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังที่
ไดรับมอบหมาย ทําใหขาราชการทหารในหนวยเดียวกัน
ตองพึ่งพาอาศัยกันเปนอยางมาก 
 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 
เปนองคการที่มีจํานวนบุคคลากรหลาย ๆ สายงานที่มี
ความรู มีความชํานาญที่แตกตางกันออกไป มาปฏิบัติ
หนาที่รวมกัน และเม่ือมาอยูในองคการเดียวกันน้ีแลว 
จึงควรใหความสนใจในการที่จะศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเหลาน้ัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมและ
ทัศนคติของแตละบุคคล เพื่อสรางความผูกพันใหแก
บุคคลากรน้ัน ๆ เพื่อที่จะใหทุกคนไดทุมเทความรู 
ความสามารถในการนําองคการไปสูจุดมุงหมาย 
 จากเหตุผลดังกลาวผู วิจัยจึงทําการ ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลตามความคิดเห็น
ของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร เพื่อใชเปนแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของกําลังพลใหเกิดประสิทธิภาพและ
พัฒนาองคการตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของกําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ
ที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
 2.  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บแ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของกําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน จําแนกแยก
ตาม อายุ ระดับชั้นยศ ระยะเวลารับราชการ อัตรา
เงินเดือน และระดับการศึกษา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1. ประชากรประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ กําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ
ที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
จํานวน 226 คน  

 2.  กลุมตัวอยาง กําหนดกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยไดจากหลักการ คํานวณของ Yamane’s ใน
การสุมตัวอยาง แลวทําการแบงชั้นภูมิ ตามลําดับชั้นยศ
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 145 นาย แบงเปน ชั้นยศสิบ
ตรี–สิบเอก จํานวน 80 นาย ชั้นยศจาสิบตรี–จาสิบเอก 
จํานวน 65นาย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่ อง มื อที่ ใ ช ในการ วิ จัย ครั้ ง น้ี  คื อ 
แบบสอบถามที่ ผู วิจัยไดสรางขึ้นมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 2 สวน คือ แบบสอบถามดานลักษณะปจจัย
สวนบุคคลและแบบสอบถามดานลักษณะงาน ซ่ึงเปน
แบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยพิจารณา
สร างขึ้นจากตัวแปรที่ศึ กษา จํ านวน 11 ด าน มี
รายละเอียดดังน้ี 1) ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ดานคุณลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ 
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ดานความกาวหนา 2) ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) 
ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการและดาน
ความม่ันคงในงาน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง สถิติที่ใช คือ ความถี่และรอยละ  
 2.  การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของกําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ
ที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดย
คํานวณหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร จําแนกตามอายุ ระดับชั้นยศ ระยะเวลารับ
ราชการ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา โดยใชสถิติ
วิ เ คร าะห ความแปรปรวนทาง เดี ยว  (One–Way 
ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจะทําการทดสอบ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู โดยใชการทดสอบดวยวิธีของ
เชฟเฟ 
  
สรุป 
 การวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลัง
พลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่  16 
คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
  1.1  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
กําลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาแยกเปน รายดาน พบวา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากเกือบทุกดาน โดยเรียงลําดับดานที่
มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความรับผิดชอบ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

   1.1.1  ดานความสําเร็จในการทํางาน 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.93) และเม่ือพิจารณา
แยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหา
ต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 1 ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงานมีความพอใจในการปฏิบัติงานของทาน 
( x = 4.33) ขอที่ 2 การทํางานในชวงที่ผานมาการ
ดําเนินงานของทานประสบความสําเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไวเปนอยางดี ( x = 4.04) และขอที่ 3
ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน ( x = 3.42) 
   1.1.2  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.18) และเม่ือพิจารณา
แยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหา
ต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่  2 ทานไดรับความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน ( x = 4.31) 
ขอที่ 1 การปฏิบัติงานของทานไดรับการยกยองชมเชย
จากผูบังคับบัญชา ( x = 4.17) และขอที่ 3 ความคิดเห็น
ของท านได รั บการยกย อง ได รั บการยอมรั บจาก
ผูบังคับบัญชา ( x = 4.06) 
   1.1.3  ด า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.76)  และเม่ือพิจารณา
แยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหา
ต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 3 งานที่ทานรับผิดชอบ
ในปจจุบันตรงกับความรูความสามารถของทาน ( x = 

4.03) ขอที่ 2 ทานรูสึกพอใจที่ไดทํางานตามระดับ
ความรูความสามารถที่ศึกษามา ( x = 3.80) และขอที่ 1 
ทานมีอิสระเต็มที่ที่จะตัดสินใจแกปญหาในสวนที่
เก่ียวของกับงาน ( x = 3.45) 
   1.1.4  ดานความรับผิดชอบ คาเฉล่ีย
รวมอยูในระดับมาก ( x = 4.04) และเม่ือพิจารณาแยกเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับขอดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหาต่ําสุด 
3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 2. ทานรูสึกกระตือรือรนที่จะ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ( x = 4.28) ขอที่ 3 ทานรูสึก
พอ ใ จ เ ม่ื อ ผู บั ง คั บ บัญ ชา มอ บห มา ย ง าน พิ เ ศ ษ
นอกเหนือจากงานประจําที่ทานปฏิบัติ ( x = 4.19) และ
ขอที่  1 หนวยงานของทานไดกําหนดหนาที่ ความ
รับผิดชอบของทานไวชัดเจน ( x = 3.64) 
   1.1.5  ดานความกาวหนา คาเฉล่ีย
รวมอยูในระดับมาก ( x = 3.72) และเม่ือพิจารณาแยกเปน
รายขอโดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 
อันดับแรก ไดแก ขอที่ 2 ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหทาน
ไดกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ( x = 4.58) ขอที่ 3 
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การปฏิบัติ งานของทานไดรับการพิจารณาความดี 
ความชอบเปนพิเศษ ( x = 3.30) และขอที่ 1. งานที่ทาน
ปฏิบัติสงเสริมใหทานไดรับความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน ( x = 3.28) 
   1.1.6  ดานนโยบายและการบริหารงาน 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.94) และเม่ือพิจารณา
แยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหา
ต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 1 การปฏิบัติงานแตละ
ครั้งมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ( x = 4.38) ขอที่ 
2 ทานไดรับการพิจารณาความดี ความชอบจาก
หนวยงานของทานอยางยุติธรรม ( x = 4.15) และขอที่ 3 
ทานพอใจในเรื่องกรอบอัตรากําลังรอบใหมสําหรับ   
กองพล ( x = 3.28) 
   1.1.7  ดานการปกครองบังคับบัญชา 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.90) และเม่ือพิจารณา
แยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหา
ต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 3 ผูบังคับบัญชามีเทคนิค
และความสามารถในการโนมนาวจิตใจผูรวมงานให
ปฏิบัติงาน ( x = 4.55) ขอที่ 2 ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานพิเศษนอกเหนืองานประจําใหทานปฏิบัติเสมอ ( x = 

3.84) และขอที่ 1 ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทาน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ( x = 3.31) 
  1.1.8  ดานสภาพการทํางาน คาเฉล่ีย
รวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) และเม่ือพิจารณาแยกเปน
รายขอโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 
อันดับแรก ไดแก ขอที่ 2. จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
ของทานเหมาะสมตอการจัดระบบการปฏิบัติงาน ( x = 

4.31) ขอที่ 1 สภาพแวดลอมในหนวยงานของทาน
สงเสริมใหทานปฏิบัติงานอยางสะดวกสบาย ( x = 4.13) 
และขอที่  3 ยุทโธกรณในการปฏิบัติงานมีจํานวน
เพียงพอและสะดวกที่จะนํามาใชงาน ( x = 4.04) 
   1.1.9  ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ เ พื่ อ น
รวมงาน คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ( x =3.96) และเม่ือ
พิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 3 บุคคลใน
หนวยงานของทานตางใหความรวมมือในการปฏิบัติ 
( x =4.37) ขอที่ 2 ทุกครั้งที่ทานมีปญหาขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานในหนวย ทานสามารถปรับความเขาใจกันได 
( x = 4.04) และขอที่ 1 หนวยงานของทานตางใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน ( x =3.47) 
  1.1.10 ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.48) และเม่ือ

พิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 3 สวัสดิการ
เปนสาเหตุที่สําคัญมากที่ทําใหทานเลือกสอบบรรจุเขา
รับราชการ ( x = 3.62) ขอที่ 1 ทานพึงพอใจในการให
สวัสดิการในดานการบริการตาง ๆ ที่หนวยงานจัดให 
( x = 3.47) และขอที่ 2 หนวยงานของทานมีความเปน
ธรรมในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจําป ( x = 
3.26) 
  1.1.11  ด านความ ม่ันคงในการงาน 
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.16) และเม่ือ
พิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 2 หนวยงาน
ของทานมีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงาน ทานก็
จะไมขอยายหรือลาออก ( x = 3.45) ขอที่ 3 ทานมี
ความรูสึกม่ันใจในตําแหนงหนาที่การทํางานที่ทานดํารง
อยู ( x = 3.35) และขอที่  1 ทานรู สึกภูมิใจที่ได
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน ( x = 2.67) 
 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของกําลังพลกองสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาร
ราบที่ 16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
จําแนกตาม อายุ ระดับชั้นยศ ระยะเวลารับราชการ 
อัตราเงินเดือน และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน  
 ผลการวิเคราะหพบวา กําลังพลกองสังกัดกอง
พันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา 
อํา เภอเ มือง จั งห วัดยโสธรที่ มี อายุ  ระดับชั้นยศ 
ระยะเวลารับราชการและอัตราเงินเดือน แตกตางกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ยกเวน ระดับ
การศึกษา แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.1  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ มีอายุ
แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมพบ
ความแตกตาง เ ม่ือเปรียบเทียบรายดานพบวา ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานการปกครองบังคับบัญชา
และดานความม่ันคงในงาน แตกตางกันอยางมีนัยที่
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความ
แตกตาง 
 2.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีระดับชั้นยศ
แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมพบ
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ความแตกตาง เม่ือเปรียบเทียบรายดานพบวา ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ และดานนโยบายและการ
บริหารงาน แตกตางกัน อยางมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 2.3  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีระยะเวลา
รับราชการแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เม่ือเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ แตกตางกัน อยางมีนัยที่สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 2.4  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ มีอัตรา
เงินเดือนแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน 
โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบเปนรายดาน 
พบวา ดานความสําเร็จในการทํางาน พบวาแตกตางกัน 
อยางมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ 
ไมพบความแตกตาง 
 2.5  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 คาย 
บดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและรายดาน ไมพบความแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
กําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 
16 คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทําให
ผู วิ จัยไดขอเสนอแนะบางประการอันอาจจะเปน
ประโยชนตอกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 
คายบดินทรเดชา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ผูบังคับบัญชาควรเอาใจใสและกํากับดูแล
ผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจ เปนตัวอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ใหความเสมอภาคดานความคิดและความ
คิดเห็นจากผูรวมงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความ
รักความสามัคคีภายในองคกร 
 2.  ใชนโยบายการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลและปกครองตามสายการบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นดวยความยุติธรรม 
 3.  ควรจัดสวัสดิการและเพิ่มคาตอบ แทนให
เพียงพอตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
 4. ควรมีการยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานที่
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว
และพิจารณาในการเล่ือนตําแหนงเพื่อใหเปนแบบอยาง 
 5.  ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห ต ร ง กั บ ค ว า ม รู
ความสามารถของแตละบุคคล สนับสนุนใหเขารับการ
อบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหมีความชํานาญ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหาร ในเขตจังหวัดอ่ืนหรือภาคอ่ืนเพื่อใหได
ขอสรุปผลการวิจัยมากขึ้น  
 2.  สําหรับผูที่สนใจศึกษาในเรื่องเดียวกันควร
ขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้นหรือศึกษา
เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและวิเคราะห นําไปสู
การปรับปรุงนโยบายดานทรัพยากรบุคคลตอไป 
 3.  เพื่อที่จะใหการอภิปรายมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคูกัน
ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก 
เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการเสริมสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 
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การเตรียมความพรอมของนโยบายสูมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณศีึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
The Preparation for Green University Policy: A Case Study of Rajabhat University 

 
วรเชษฐ  ศรีสถิตย* 

 ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ** 
ดร.สักรินทร  แซภู*** 

 
บทคัดยอ  
 การศึกษาวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาการเตรียม
ความพรอมของนโยบายสูมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 3 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ซ่ึงกระบวนการศึกษาวิจัยไดดําเนินตามแนวคิด
และหลักการของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก
ของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (UI Greenmetric World 
University Ranking) แนวทางการพัฒนาสูวิทยาลัยสีเขียว
ของพรินตั้น (The Princeton Review) และหลักการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษาของเบอรลิน (Berlin Principles) 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยาง 
ไดแก อธิการบดี ผูบริหารระดับสูง ผูแทนสภาคณาจารย 
ประธานนายกสโมสรนักศึกษา จํานวน 27 คน จากทั้ง 3 
มหาวิทยาลัย ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูล
เชิงอุปมาน และสรุปแบบพรรณนา  
ผลการวิจัยพบวา  
 1. เครื่องมือ สําหรับมหาวิทยาลัย สีเขี ยว มี
องคประกอบ 6 ดานดังตอไปน้ี 1) การวางระบบโครงสราง
พื้นฐาน 2) การจัดการพลังงานและการเป ล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 3) การจัดการขยะและของเสีย 4) การจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 5) การจัดการดานการเดินทาง 6) การให
การศึกษาดานส่ิงแวดลอม   

2. นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว จะตองมี
นโยบายที่รองรับตามเกณฑของ UI Greenmetric World 
University Ranking ครอบคลุมทั้ง 6 ดาน ดังน้ี 1) ดาน

การวางระบบโครงสรางพื้นฐาน ไดแก นโยบายเก่ียวกับ
อาคารสี เขี ยว  2)  ดานการ จัดการพ ลังงานและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ไดแก นโยบายการลดโลกรอน 
นโยบายการใชเครื่องใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 
3) ดานการจัดการขยะและของเสียไดแก นโยบายการลด
ของเสีย 4) ดานการจัดการทรัพยากรนํ้า ไดแก นโยบายการ
ใชทรัพยากรนํ้าฝน นํ้าธรรมชาติ 5) การจัดการดานการ
เดินทาง  ได แก  นโยบาย จักรยานและคนเดินเทาใน
มหาวิทยาลัย 6) ดานการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอม  
ไดแก นโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU)  
มีความพรอมทางดานนโยบายสูงกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด (RERU) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (KSU) 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดเขารวมการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเปนปแรก ดังน้ันนโยบาย
เก่ียวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ดาน จึงมีความชัดเจน
มากกวามหาวิทยาลัยฯ ทั้งสองแหง 
 4. ขอเสนอแนะ การเตรียมความพรอมของ
นโยบายสีเขียว ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีงบประมาณ 
จํานวนนักศึกษา และสภาพแวดลอมที่เพียงพอ  มีแนวทาง
ปฏิบัติ  คือ มีแผนงานที่ มีความชัด เจน มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบแผนงานในแตละดานที่ชัดเจน อยางไรก็ดี
จําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและพอเพียง  มี
การควบคุมมลภาวะที่ดี  มีระบบจัดการขยะ นํ้าเสีย อยาง
เหมาะสม มีระบบการขนสงที่สะดวก สบาย และประหยัด มี
การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรูดานส่ิงแวดลอมอยาง
ทั่วถึง 
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สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

136

ABSTRACT   
   The research aimed to study policy 
preparation of Green University: the case study of 

three Rajabhat Universities; Rajabhat 
Mahasarakham University, Roi Et Rajabhat 
University and Kalasin University.

The concepts and principles of University 
Indonesia Greenmetric World University Ranking, 
guidelines of development for Green University of 
the Princeton Review, and criterions of University 
Ranking by Berlin Principles were applied as the 
theoretical framework. An in-depth interview was 
used for data collection. The samples were 27 
people from 3 universities selected by purposive 
sampling which were presidents, executives, 
representatives of university faculty senate and 
presidents of the student unions. Data were 
analyzed by inductive approach and concluded 
by descriptive summary. 
 The findings revealed that  
  1. Tools for the Green Universities 
comprised of 6 elements: 1) infrastructure 
implementing, 2) power management and climate 
change, 3) garbage and waste management, 4) 
water management 5) travel management and 6) 
environmental education. 

2.  The policies of being the Green 
Universities need to be supported by the 
criterions of UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY 
RANKING covering 6 elements which were 1) 
infrastructure implementing such as green building 
policy, 2) power management and climate change 
concerning global warming reduction policy and 
the effective use of electrical energy, 3) garbage 
and waste management such as waste reduction 
policy, 4) water management such as policies 
concerning rain and natural water usuage, 5) travel 
management such as cycling and street 
pedestrians policy on university campuses, and 6) 
environmental education such as the policy on 
environmental conservation.  
 3. Regarding the readiness of Green 
University policies, Rajabhat Mahasarakham 
University (RMU) is higher than Roi Et Rajabhat 
University and Kalasin University as Rajabhat 

Mahasarakham University has participated 
Greenmetric World University Ranking in the first 
year. Accordingly, policies concerning green 
university in 6 elements are clearer than the two 
universities. 
   4. The suggestions for preparation of 
Green policies require administrative visions of 
administrators, budgeting, numbers of enrolled 
students, and adequate environment. Guidelines 
with clear action plans and personnel are required 
for each task. However, the policy requires quality 
and adequate basic infrastructure, good pollution 
control system, suitable garbage and waste 
management, convention and economize 
transportation system and support system for staff 
to have adequate knowledge covering all aspects 
of environment.  
 
คําสําคัญ   : การพัฒนาแบบยั่งยืน, มหาวิทยาลัยสีเขียว,  
   เกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
   ระดับโลก 
Keywords : Sustainable Development, Green 
   University, UI Green Metric Ranking 
   of World Universities 
 
บทนํา 
      ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาประชาคมโลก
พยายามพัฒนา และแกไขปญหาอยูตลอดเวลาไมวาจะเปน
เรื่องสันติภาพ เสรีภาพ การพัฒนา และส่ิงแวดลอม ซ่ึง
ในขณะที่โลกกําลังพัฒนาเพื่อความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจอยาง
ต อ เ น่ื อ ง  ย อ ม ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่เริ่มทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกวัน อันเน่ืองมาจากตนไมและปาไมถูก
ทําลายมากขึ้นสงผลใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้น ปริมาณ
กาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการประชุม
ขององคการสหประชาชาติ (The United Nations 
Conference on Human Environment) จัดขึ้นที่กรุง
สตอกโฮลมถือไดวาเปนจุดเริ่มตนใหเกิดแรงผลักดันดานการ
พัฒนาควบคูกับการดูแลส่ิงแวดลอมภายใตวาระการประชุม
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สําหรับการพัฒนาและส่ิงแวดลอมในศตวรรษที่ 21 เรียกวา 
วาระที่ 21 (Agenda 21) (United Nations.  2012 : 
Online) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงประเทศไทยก็ไดมี
สวนรวมในการประชุมและดําเนินการอยางตอเน่ือง และได
เขารวมเปนสมาชิกของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ไดจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซ่ึงได
กําหนดนโยบายที่เก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนครอบคลุม
ระดับทองถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจ 
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ใหสวนรวมในการดูแล
ส่ิงแวดลอมรวมกัน ซ่ึงในภาควิชาการไดมีมหาวิทยาลัยชั้น
นําภายในประเทศไทยหลายแหงไดดําเนินการตามนโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตกรอบแนวคิด มหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) (UI Green Metric Ranking 
Team.  University Indonesia.  2014 : Online) ดังน้ัน 
งานวิจัยน้ี จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาหลักการ และ
การใชงานเครื่องมือตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดย
ใชขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด  และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เปน
กรณีศึกษา เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยที่มีบริบทเชิงพื้นที่ที่
ใกลเคียงกัน โดยเปนพื้นที่ใหบริการในพื้นที่ ซ่ึงเปนกลุม 
มหาวิทยาลัยใน กลุมจังหัวดรอยแกนสารสินธุ ซ่ึงเปน 
มหาวิทยาลัยที่กําลังมีการเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว ซ่ึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองออกแบบแผนผังมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เ น่ืองจาก
ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการศึกษา ผู วิจัย จึงศึกษา
นโยบายในการพัฒนา ส่ิ งแวดลอม ในการ เ รียนรู สู
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
วัตถุประสงค 
      1. เพื่อศึกษาเครื่องมือสําหรับมหาวิทยาลัย 
สีเขียว  
      2. เพื่อศึกษาเก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพื่อพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
     3. เพื่อเปรียบเทียบนโยบายไปสู มหาวิทยาลัย    
สีเขียว 
      4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สูมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากร คือ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ก ลุ ม ตั ว อย า ง  คื อ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  
3 แหง โดยมีผูใหขอมูลคือ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี ผูแทนสภาคณาจารย ประธานนายกสโมสร
นักศึกษา สถาบันละ 9 คน รวมที้งส้ิน 27 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง เปนกรณีศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก  
กลุมผูใหขอมูล  ใชแบบสํารวจเพื่อการลงพื้นที่เก็บขอมูล
ดานสภาพแวดลอม การทําแบบสํารวจความคิดเห็นสําหรับ
ผูที่เก่ียวของ แบบสัมภาษณเชิงลึกดานนโยบายภายใตกรอบ
ของ UI Greenmetric World University Ranking เพื่อ
การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 
3 แหง ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย  และประธานนายกสโมสรนักศึกษา    
     การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอหนังสือจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผัง
เมือง และนฤมิตศิลป เพื่อขออนุญาตในการสงหนังสือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
 2. ลงพื้นที่เก็บขอมูลดานสภาพแวดลอม สํารวจ
ความคิดเห็นสําหรับผูที่เก่ียวของ สัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แหง ตลอดจนขอมูล
ที่เก่ียวของ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ดวยรูปแบบ การอุปนัย/
อุปมาน (Inductive Method) และนําเสนอขอมูลแบบ
พรรณา  
 
สรุปผล 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ในการศึกษาการ
เตรียมความพรอมของนโยบายสูมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย
สามารถสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค แตละประเด็น
ดังตอไปน้ี  

1.  เครื่องมือ สําหรับการเตรียมความพรอมของ
นโยบายสู มหา วิทยาลัย สีเขีย ว  ได เครื่อง มือ สํ าหรับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Greenmetric World University  
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Ranking) ซ่ึงมีองคประกอบ 6 ดานดังตอไปน้ี 1) การวาง
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 2) การจัดการพลังงานและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 3) การจัดการขยะและของเสีย 4) 
การจัดการทรัพยากรนํ้า 5) การจัดการดานการเดินทาง 6) 
การใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอม   

2.  ผลจากการวิจัยครั้ง น้ี นโยบายการเตรียม
ความพรอมของนโยบายสูมหาวิทยาลัยสีเขียว จะตองมี
นโยบายที่รองรับตามเกณฑของ UI Greenmetric World 
University Ranking ครอบคลุมทั้ง 6 ดาน โดยในแตละ
ดานมีตัวอยางนโยบายที่สําคัญในแตละดานดังน้ี 1) ดานการ
วางระบบโครงสรางพื้นฐาน ไดแก นโยบายเก่ียวกับอาคารสี
เขียว 2) ดานการจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ไดแก นโยบายการลดโลกรอน นโยบายการใช
เครื่องใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานการ
จัดการขยะและของเสีย ไดแก นโยบายการลดของเสีย 4) 
ดานการ จัดการทรัพยากร นํ้า ไดแก  นโยบายการใช
ทรัพยากรนํ้าฝน นํ้าธรรมชาติ  5)  การจัดการดานการ
เดินทาง  ได แก  นโยบาย จักรยานและคนเดินเทาใน
มหาวิทยาลัย 6) ดานการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอม  
ไดแก นโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 3.  ผลการเปรียบเทียบนโยบายสูมหาวิทยาลัยทั้ง 3 
แหง พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU) มีความ
พรอมทางดานนโยบายสูงกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (KSU) เ น่ืองจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดเขารวมการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเปนปแรก ดังน้ันนโยบายเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ดาน จึงมีความชัดเจนมากกวา
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสองแหงขางตน แตอยางไรก็ตาม นโยบาย
ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานพลังงานและสภาพแวดลอม มี
ความแตกตางกันไมมากนัก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
แผนผังแมบทที่คลายคลึงกัน และเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาล ดังน้ันจึงไดรับนโยบายอนุรักษธรรมชาติ ประหยัด
พลังงาน และรักษาส่ิงแวดลอมจากรัฐบาล แตนโยบายที่มี
ความแตกตางคงเปนนโยบายดานการจัดการของเสีย และ
การ ขนส ง  เ น่ือ งจ าก ส่ิ ง แวด ล อมที่ แต กต าง กัน  ซ่ึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล
และชุมชนเมือง ดังน้ันการกําหนดนโยบายดานการบริหาร
จัดการของเสียจึงทําไดดี แตในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่ตั้งอยูชนบท 
ทําใหการ จัดการของ เ สียทํา ได ยากกว า และตองใช
งบประมาณสูงกวา จึงทําใหนโยบายดานการจัดการของเสีย
ไมสมบูรณมากนัก และนโยบายดานการขนสงที่แตกตางกัน 

ปจจัยหลักจะเปนเรื่องงบประมาณ ผูบริหารคงมองถึงการ
ลงทุนที่สูง เชน การสรางชองทางจราจรสําหรับจักรยาน 
เปนตน ซ่ึงในแงของงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จะไดรับงบประมาณประจําปมากกว า
มหาวิทยาลัยทั้งสองแหง ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
ไดรับงบประมาณประจําปนอยที่สุด สําหรับนโยบายดาน
การศึกษามีความแตกตางงานวิจัย และการเรียนการสอน
ดานส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตามงานวิจัย และการจัดแผนการ
เรียนการสอนจําเปนตองสอดคลองกับงบประมาณ และ
ประมาณนักศึกษา ดั้งน้ันจึงมีความแตกตางกัน และสุดทาย
การจัดการนํ้า ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความแตกตาง คือ เรื่อง
ของสภาพแวด ลอม  เช น  แหล ง นํ้ าธ รรมชาติ  และ
งบประมาณ อยางไรก็ตามโดยรวมแลวนโยบายของแตละ
มหาวิทยาลัยไมมีความแตกตางมากนัก 
 4. ขอเสนอแนะ การเตรียมความพรอมของ
นโยบายสูมหาวิทยาลัยสีเขียว ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มี
งบประมาณ จํานวนนักศึกษา และสภาพแวดลอมที่เพียงพอ 
นโยบายที่สอดคลองกับเงื่อนไข แนวทางปฏิบัติคือแผนงาน
ที่มีความชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบแผนงานในแตละ
ดานที่ชัดเจน อยางไรก็ดีจําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐานที่มี
คุ ณ ภ าพและ พอ เพี ย ง   มี ก า ร ควบคุ มมลภาวะที่ ดี   
มีระบบจัดการขยะ นํ้าเสีย อยางเหมาะสม มีระบบการขนสง
ที่สะดวก สบาย และประหยัด  มีการสนับสนุนใหบุคลากร
ไดรับความรูดานส่ิงแวดลอมอยางทั่วถึง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาไดแบงขอมูลอออกเปน 5 สวน ซ่ึง
ไดจากการเก็บขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 
 1. ขอมูลเชิงนโยบายและแผนงาน ไดจากการลง
พื้นที่ เก็บขอมูล ถายภาพ โดยเก็บขอมูลบนพื้นฐานของ
หลักการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเบอรลิน (Berlin 
Principles) แนวทางการพัฒนาสูวิทยาลัยสีเขียวของพ
รินตั้น (The Princeton Review) และการจัดอัน
มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย
(UI Greenmetric World University Ranking) ซ่ึงแบง
ออกเปน 6 ดานคือ ดานการตั้งคาโครงสรางพื้นฐาน ดาน
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน ดานการจัดการ
ของเ สีย ดานการจัดการนํ้า ดานการขนสง และดาน
การศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบาย
ที่ชัดเจนมากขึ้นในป  2558 ไดอนุมัติงบประมาณเพื่อ
แผนงานดานส่ิงแวดลอมเปนเงินจํานวน 31,605,980 บาท 
เพื่อจุดประสงคที่จะเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี
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เขียว (UI Greenmetric World University Ranking) ซ่ึง
ถือเปนปแรก ที่เขารวมการจัดอันดับดังกลาว ซ่ึงไดดําเนิน
แผนงานเพื่อกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวดังน้ี 
 ดานการตั้งคาโครงสรางพื้นฐาน ไดออกแบบ
อาคาร และปรับปรุงอาคารภายใตแนวคิดอาคารประหยัด
พลังงาน เชน อาคารศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ถูกออกแบบและสรางภายใต
แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน ซ่ึงโดยรอบอาคารจะมีการ
ปลูกตนไมและสนามหญาสีเขียว ในสวนของอาคารจะมีหอง
โถงสูงกลางอาคารเพื่อใหอากาศถายเทไดดี เพื่อใหนักศึกษา
ทํากิจกรรม พักผอนหรืออานหนังสือ ไดอยางสะดวกสบาย 
ลมเย็นๆ สามารถพัดหมุนเวียนไดเปนอยางดี และหลังคาใน
สวนของหองโถงสูงใชวัสดุโปรงใสทําใหแสงสามารถลอดผาน
เขามาภายในอาคารไดดี ทําใหบริเวณหองโถงและภายใน
อาคาร ทําใหประหยัดในเรื่องของไฟแสงสวาง และได
สนับสนุนใหมีการเดินในระยะทางใกลเพื่อชวยประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง โดยการอํานวยความสะดวกโดยการสราง
ทางเชื่อม ทางเดินตามจุดเชื่อมตออาคารตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังไดจัดทําเว็บไซตเก่ียวกับ Green 
University เพื่อใชเปนแหลงความรูทางดานการอนุรักษ
พ ลั ง ง า น  แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  โ ด ย ใ ช ลิ ง ค http:// 
green.rmu.ac.th 
 ดานการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ม ห า ส า ร ค า ม  ใ ช ไ ฟ ฟ า 
ป 2558 จํานวน 5,891,816.38 KWh/year ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดมีความพยายามที่ลดการใชพลังงานในดาน
ตางๆ เชน การลดใชพลังงานไฟฟา จากการใชลิฟท โดยการ
ติดปายเพื่อรณรงคใหเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟทเม่ือขึ้นลง
เพียงชั้นเดียว เปนตน  
 ดานการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ไดมีนโยบายแยกขยะ โดยจะมีถังขยะทั้งหมด 
4 ประเภท ดวยกัน คือ ขยะทั่วไป ขยะที่ยอยสลายได ขยะรี
ไซเคิล และอันตราย โดยจะกําหนดสัญลักษณ  เขียน
ขอความบอก และกําหนดสีของถังขยะอยางชัดเจน เพื่อให
งายตอการใชงาน โดยจะจัดวางเปนชุด โดยมีชุดละ 4 ถัง
กระจายตามจุดตางๆ ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อนําขยะดังกลาว
มาใชประโยชน นอกจากน้ีการจัดการขยะอินทรียที่สามารถ
ยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ โดยการนํามาเปนอาหารของ
ไสเดือนชวยเรงในการยอยสลายและสามารถนํามูลของ
ไสเดือนมาใชประโยชนเชนนําไปใชเปนปุยชีวภาพ 
 ดานการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มีคลองสงนํ้าตามธรรมชาติไหลผานจึงสามารถนํานํ้า จาก

แหลงนํ้าธรรมชาติ เติมไปยังบอนํ้าที่มีปริมาณนํ้านอย สวน
นํ้าเสียที่ ใชภายในอาคาร จะปลอยลงสูทอนํ้าเสียของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เน่ืองจากมหาวิทยาลัยตั้งอยูใน
เขตชุมชนเ มือง  และ นํ้า อุป โภคและบริ โภคภายใน
มหา วิทยา ลัยจะ ใช นํ้าประปาเปนห ลัก แต ก็ มีระบบ
นํ้าประปาของมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน เพื่อเติมในสวนที่
ขาดและเพื่อเปนระบบสํารอง หากมีปญหาในเรื่องของนํ้า
อุปโภคและบริโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตั้งอยูที่
บริเวณที่มีแหลงนํ้าธรรมชาติ 2 แหลงนํ้าคือ แหลงเก็บนํ้า
หนองนกเปด และหวยคะคางซ่ึงไหลผานมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ี ยังมีนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาค เขาถึง
เน่ืองจากอยูเขตชุมชนเมือง ดังน้ันเรื่องนํ้าจึงไมคอยมีปญหา
มากนัก มหาวิทยาลัยไดทําระบบประปาภายในโดยใชนํ้า
จากแหลงนํ้าหนองนกเปด เพื่อเก็บไวบนถังทําระบบประปา
เพื่อใชงานภายในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมี
นโยบายใหสรางโรงนํ้าดื่มบรรจุขวดเพื่อใหบริการนักเรียน
นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยใชนํ้าจากแหลง
นํ้าหนองนกเปดเชนเดียวกัน ภายใตชื่อ “โครงการนํ้าดื่ม
วรุณทิพย” นํ้าดื่มวรุณทิพย  นอกจากจะใชภายใน
มหาวิทยาลัยแลว ยังจําหนายใหกับบุคคลภายนอก 
 ดานการขนสง ระบบขนสงภายใมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม คอนขางจะคับคั่ ง เ น่ืองจากปริมาณ
นักศึกษาและบุคลากร มีปริมาณคอนขางสูงสวนใหญแลว
ถนนที่ใชภายในมหาวิทยาลัยจะเปน 2 ชองทางจราจรเม่ือมี
การจอดรถริมไหลทางแลวจะทําใหผิวจราจรนอยลง และใช
ชวงเวลาเรงดวน เชน ชวงเชากอนเขาทํางาน หรือหลังเลิก
งาน การจราจรคอนขางเยอะ หรืออาจจะรถติด สําหรับการ
ใช จัก รยาน เพื่ อลดการ ใชพ ลั ง งาน ป จ จุบันภ าย ใน
มหาวิทยา ลัยยัง ไม มีชองทางจราจร สําหรับจักรยาน
โดยเฉพาะ (Bike Lane) สําหรับลานจอดรถมหาวิทยาลัยได
เตรียมลานจอดรถไวตามอาคารตางๆ แตก็ยังไมเพียงพอ 
เน่ืองจากปริมาณรถมีมากกวาชองจอดรถ และรถสวนใหญที่
ใชภายในมหาวิทยาลัยจะเปนจักรยานยนต ดังน้ันเม่ือที่จอด
รถไมเพียงพอก็จะจอดตามไหลทางและรมไมดวยเชนกัน 
 ดานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
พยายามรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ
ธรรมชาติ หรือเกร็ดความรูตางๆ ดานการใชพลังงานอยาง
ถูกตองอยางตอเน่ือง แตในดานของหลักสูตรที่เก่ียวของกับ
ดานส่ิงแวดลอมคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับหลักสูตร
การเรียนการสอนทั้งหมด เชน 543120361- แขนงวิชาการ
จัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม, 593721012-วิศวกรรม
พลังงานและส่ิงแวดลอม, 588021031-การจัดการงาน
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วิศวกรรม (แขนงการจัดการพลังงาน) 588221037- การ
จัดการงานวิศวกรรม (กลุม วิชาการจัดการพลังงาน) , 
5 63130161 -การ จั ด กา ร ส่ิ ง แ วด ล อมชุ มชน  แล ะ
5021502542-เทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีเพียง 5 หลักสูตร 
เม่ือเทียบกับหลักสูตรทั้งหมด 775 หลักสูตร ซ่ึงคิดเปนรอย
ละ 0.64 เทาน้ันสําหรับหลักสูตรดานส่ิงแวดลอม 
 2. ข อ มู ล เ ชิ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เกิดจากการระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน รวมถึงการสํารวจสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียในป 2555 จนกระทั้ง
นํามาเปนนโยบายในปจจุบัน ซ่ึงไดผลสรุปวามีจุดแข็งคือ
การมีปาไม ตนไมมาก ทุกคนเห็นตรงกันวาเราควรจะ
อนุรักษและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว อีกอยางส่ิงที่ดึงดูดใจที่
จะทําใหมีนักศึกษามาเรียนที่น่ีคือ การเปนสีเขียวดูรมรื่น มี
ความสุข ดังน้ัน จึงทําเปนนโยบาย Quality Green ขั้นมา 
เพื่อสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวใหไดมาตรฐาน
ทั้ ง ไทย และระดับสากล เพราะฉะน้ันจึงตองการให
โครงสรางพื้นฐานมีความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจริงๆ ไมวา
จะเปนตึกอาคาร ควรมีสภาพแวดลอมที่ดี ถนน มีระบบ
ระบายนํ้าที่มี หรือแมแตทางเชื่อมอาคาร (Cover Walking 
Way) ที่เปนลักษณะมีตนไมเครือไมรมรื่น เพราะฉะน้ัน 
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ไมไดมีเฉพาะเรื่อง
อาคารเทาน้ัน  ยังรวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงนําไปสู
แผนงานตางๆ ดังน้ี 
 ดานการตั้งคาโครงสรางพื้นฐาน การออกแบบ
อาคารนอกจากจะเนนในเรื่องประโยชนงานแลว ยั ง
ออกแบบใหชวยลดการใชพลังงานอีกดวย เชน หลังคาของ
อาคารมีการเลือกใชวัสดุที่โปรงแสง เพื่อประหยัดการไฟฟา
แสงสวาง และบริเวณโดยรอบอาคารก็ไดมีการปลูกตนไม
ทดแทนเพื่อใหเกิดความรมรื่น  
 ดานการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดมีความพยามยามอยางยิ่งที่
จะรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรชวยกันประหยัดพลังงาน 
เชน ติดปายรณรงคใหเดินแทนการใชลิฟท เพื่อชวยกระตุน
การทํางานของหัวใจใหดีขึ้น และยังรณรงคใหปดไฟเม่ือไมมี
การใชงาน ปรับแอรใหอยูในอุณหภูมิที่ที่ เหมาะสม (25 
องศา) หรือแมกระทั้งการถอดปล๊ักเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดใช
งาน นอกจากน้ียังมีความพยายามที่จะปรับเปล่ียนอุปกรณ
ไฟฟ า ใ ห ม  ใ ห เ ป น อุป กร ณ ที่ ป ร ะหยั ด ไฟ ฟ า  เ ช น 
เครื่องปรับอากาศที่ไดการรับรองวาเปนอุปกรณประหยัดไฟ 
เบอร 5 เปนตน และไดมีการศึกษาวิจัย และทดลองใช
พลังงานทดแทน เพื่อเปนพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอสง

แวดลอม เชน การใชโซลาเซลลรวมกับสัญญาไฟกระพริบ 
เพื่อเตือนใหชะลอความเร็วรถตามบริเวณทางรวม ทางแยก
ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีงานวิจัยดานพลังงาน
ทดแทน เชน เครื่องผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงจาก Bio Diesel แต
ก็ยังอยูในชวงการวิจัยพัฒนา ซ่ึงยังไมไดผลิตในปริมาณมาก 
จึงไดทดสอบใชงานกับเครื่องจักรเก่ียวกับเกษตรกรรม
เทาน้ัน เชน ปมนํ้าเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงเบนซินขนาดเล็ก 
เครื่องตัดหญาที่ ใช งานภายในมหาวิทยาลัย  เปนตน  
 ดานการจัดการของเสียนอกจากมหาวิทยาลัยจะ
พยายามรณรงค ใหมีการทิ้งขยะใหลงถังขยะแลวยังมีอีก
หน่ึงกิจกรรม คือ รณรงคเรื่อง ธนาคารขยะ เพื่อคัดแยกขยะ
ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (Reuse) หรือสามารถนํามา 
Recycle ได เชน ขวดพลาสติก แกวพลาสติก ขวดแกว และ
กระปอง อะลูมิเ นียม เปนตน นอกจากน้ียั ง มีการใช
ประโยชนจากขยะที่ยอยสลายได เชน เศษใบไม เศษผัก 
ผลไม ที่ถูกทิ้ง ไวเพื่อนํามาหมักทําปุยชีวะภาพ และนํามาใช
ในการเกษตร ใชกับแปลงผักสาธิตภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงตนไมที่ปลูกทดแทน นอกจากน้ีนํ้าเสียที่ใชภายใน
อาคารตางๆ ยังไมมีการบริหารจัดการ ปจจุบันนําเสียถูก
ปลอยลงทอระบายนํ้าทิ้งเพื่อไปรวมกันที่บอนํ้าเสียและไหล
ซึมลงพื้นดิน โดยไมมีการบําบัดและนํากลับมาใชใหม  
 ดานการจัดการนํ้า มหาวิทยาลัยมีแหลงนํ้าหลักอยู 
3 แหลง คือ นํ้าที่กักเก็บไวโดยขุดบอกักเก็บนํ้าไวเพื่อใชใน
กรณีฉุกเฉิน สวนแหลงนํ้าหลักคือนํ้าบาดาลเพื่อใชในการ
อุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทยาลัย โดยสูบนํ้าบาดาล
ขึ้นมาเพื่อเก็บไวและนํามากรองเพื่อทํานํ้าประปา และอีก
แหลงนํ้าสําคัญที่จะนํามาใชในอนาคตคือ แมนําชี ที่ทาง
มหาวิทยาลัยไดวางทอสูบนํ้า รวมทั้งติดตั้งเครื่องปมนํ้า เพื่อ
สูบนํ้า มาใชในการอุปโภค และบริโภคภายในมหาวิทยาลัย
ในอนาคต ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางที่จะสรางแหลง
กักเ ก็บ นํ้า  เพิ่ มขึ้น  นอกจาก น้ีมหาวิทยาลัยได กอตั้ ง 
โรงงานผลิตนํ้าดื่ม ทิพยราชภัฏ เพื่อใหบริการนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใหไดดื่มนํ้าที่
สะอาด ถูกหลักอนามัย 
 ดานการขนสง สวนใหญถนนภายในมหาวิทยาลัย
จะเปนถนนคอนกรีต 2 ชองทางจราจร แตยังไมมีเสนทาง
สําหรับจักรยานโดยเฉพาะ สําหรับบริเวณจอดรถ จะมีตาม
หนาอาคารและจุดตาง ๆ โดยรอบอาคาร แตก็ยังไมเพียงพอ
นัก ปริมาณรถสวนใหญนักศึกษาจะใชรถจักรยานยนต โดย
สวนใหญมักจะจอดตามรมไม จึงทําใหเกิดความไมเปน
ระเบียบเรียบรอยมากนัก นอกจากน้ียั งมีระบบขนสง
นักศึกษาฟรี เพื่อลดมลพิษสูชั้นบรรยากาศ และอํานวย
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ความสะดวกใหแกนักศึกษา ซ่ึงถือเปนสวัสดิการสําหรับ
นักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ดานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดถึงแม
จะมีความพยายามรณรงคใหความรู รวมถึงจัดทําแผนงาน
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม แต
ในดานการศึกษา ก็ยังถือวาไมมากนักสําหรับหลักสูตรดาน
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม รวมถึงงานวิจัยทางดาน
อนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชน
บานทามวง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ทําวิจัยโดย ผศ.
ดร.กชพร  นํานาผล, เครื่องจัดการระบบชีวมวล โดย
อาจารยกันตภณ  พรหมนิกร, การสกัดเพคตินจากเปลือก
ผลไมเหลือทิ้ง โดย อาจารย ดร.เกษร  เมรัตน และงานวิจัย
ดาน  Bio Diesel เปนตน ซ่ึงถือวาหลักสูตร และงานวิจัย
ทางดานอนุรักษส่ิงแวดลอมยังไมมากเทาที่ควร 
 3. ขอมูลเชิ งนโยบายและแผนงานของมหา 
วิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มี
เน้ือที่ 2,019 ไร แตเปนพื้นที่ที่ชาวบานเรียกวา โคก คือเปน
เนิน เพราะฉะน้ันโครงสรางพื้นฐานจึงมีปญหาในการเก็บนํ้า 
แตก็มีลักษณะเดนอยางหน่ึง คือ เจาะนํ้าบาดาลได นํ้าที่ใช
อยูในมหาวิทยาลัยทุกวันน้ีคือ บอบาดาล และนํ้าเกือบทุก
บอก็ใส และนําไปตรวจที่อนามัยก็ไมมีสารพิษ และใส ส่ิงที่
มองตอไป เม่ือมหาวิทยาลัยใหญขึ้นมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
ชุมชนใหญขึ้นก็จะมีปญหาเรื่องนํ้า เพราะวานํ้าที่ใชเปนนํ้า
จากใตดิน จึงมีความพยายามที่แสวงหาแหลงนํ้า ที่ เปน
โครงสรางพื้นฐานเพื่อใชอยางยั่งยืน สวนในเรื่องโครงสราง
พื้นฐานมองไดหลายมิติ เชน การลดพลังงาน ซ่ึงการลด
พลังงานก็เปนนโยบายของรัฐบาลอยูแลว อยางเชนการใช
งานอุปกรณไฟฟาก็พยายามใชอุปกรณไฟฟาประเภท
ประหยัดพลังงาน แตก็ยังมีปญหา เชน หลอดไฟยังใชรุน
ธรรมดา ที่ไมไดใชหลอดอิเล็กทรอนิคสที่ประหยัดพลังงาน 
แตก็มีนโยบายเก่ียวกับการลดการใชพลังงาน เชน พลังงาน
ความรอน ลดการใชเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนก็ควรจะ
สูงไมมาก เพราะพื้นที่วางเหลือยังเยอะ ซ่ึงจากการศึกษาดู
งานในมหาวิทยาลัยตางประเทศหลายแหงสวนใหญก็เปน
อาคารที่ไมสูงมากนัก แตวาจะทอดยาวไปตามสภาพในพื้นที่ 
โดยอาคารจะไมสูงเกิน ยอดตนไม เพื่ออาศัยรมของตนไม
เพื่อปองกันความรอน และออกแบบเรื่องการวางตัวอาคาร
ใหถูกตอง ตามทิศทางลมทิศทางแดด สวนในเรื่องของระบบ
ระบายนํ้า ตอนน้ียังมีปญหา แตในแบบแผนผังแมบท ไดทํา
ไวแลว นํ้าที่ออกมาจากอาคารเรียน ไมวาจะเปนนํ้าฝน นํ้า
ใชที่ใชในอาคารตางๆ ตอนน้ีอยูในระหวางการดําเนินการทํา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ทอนํ้าทิ้งเพื่อนํานํ้าไปรวมกันในบอบําบัด 

แตวาอยางหน่ึงคือนํ้าในหองแล็ป จะตองจัดการเปนพิเศษ 
คือเอานํ้าไปทิ้งและบําบัดไมใหไปในสวนที่เปนอันตรายตอ
ชุมชน ซ่ึงจะแยกตางหาก 
 ดานการตั้งคาโครงสรางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุไดใหความสําคัญกับการประยัดพลังงานเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยการออกแบบอาคาร
ใหประหยัดพลังงาน เชน การทําหลังคาใหโปรงแสง เพื่อลด
การใชไฟฟาแสงสวาง การสรางหลังคาทางเชื่อมอาคารให
โปรงแสงเพื่อประหยัดดานไฟฟาแสงสวาง หรือแมกระทั้ง
การสรางผนังที่ใชบลอกแกวโปรงแสง นอกจากน้ียังมีการลด
ใชพลังงาน โดยรณรงคเนนใหนักศึกษาใชการเดิน โดยสราง
ทางเดินเชื่อมอาคารที่มีหลังคาคลุม (Cover Walking Way) 
เพื่อประหยัดการใชพลังงาน หรือแทนการใชรถ นอกจากน้ี
ยังพยายามปลูกตนไมสูงเพื่อใชรมเงาของตนไมใหเกิดความ
รมรื่นแกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานไดเชนกัน 
 ดานการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน 
มหาวิทยาลัยไดพยายามสนองนโยบายรัฐบาลในดานการ
ประหยัดพลังงาน ทั้งการพยายามเปล่ียนอุปกรณไฟฟาใหม
ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เชน เครื่องปรับอากาศ ที่ไดรับ
การรับรองในดานการประหยัดพลังงานเบอร 5 หรือหลอด
แสงสวางที่เปนหลอดผอมรุนใหมที่ใหแสงสวางเทาเดิม แต
ใชกระแสไฟฟานอยลง และชุดหลอดแสงสวางที่ใชวงจร
อิเล็กทรอนิคสเพื่อประหยัดพลังงาน รวมถึงรณรงคให
ประหยัดไฟตาง ๆ เชน ปดไฟทุกครั้งเม่ือเลิกใชงาน หรือ
รณรงคใหเนนการเดินแทนการใชรถ เปนตน และมีการปลูก
ตนไมทดแทน บนพื้นที่วางบริเวณอาคารเรียน เพื่ออาศัยรม
เงาของตนไม สอดคลองกับนโยบายประหยัดพลังงาน 
นอกจากน้ียังมีโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืช และคืนสัตวสู
ปา ตามแนวพระราชดําริ เพื่ออนุรักษผืนปา และสัตวปาให
อุดมสมบูรณมากที่สุด และสรางอาคารอุทยานสรางสรรค
การเรียนรู เพื่อสรางกิจกรรมเชิงอนุรักษธรรมชาต ิ
 ดานการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ไดมีความพยายามจะรณรงคใหทิ้งขยะใหถูกที่ 
เพื่อเปนมหาวิทยาลัยที่สะอาด และไดจัดเตรียมถังขยะไว 
ตามจุดตาง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีรถเก็บขยะ จาก
เทศบาลตําบลสมเด็จ มารับขยะเพื่อไปจัดการตอ แตไมมี
การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขยะอันตรายที่ตอง
จัดการเปนกรณีพิเศษ  
 ดานการจัดการนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ไดใชแหลงนํ้าหลักจากนํ้าบาดาล ซ่ึงนํามาใชทั้งการอุปโภค
และบริโภค โดยสรางระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย แต
ยังขาดแหลงกักเก็บนํ้า ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดพยายามขุด
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พื้นที่บางสวน เพื่อเปนแหลง เ ก็บ นํ้าแต ก็ เก็บ นํ้าไม ได 
เน่ืองจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เพราะสภาพเปนดิน
รวนปนทราย อีกทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยูที่สูงลักษณะเปนที่
ราบบนเนินสูง จึงยังไมสามารถทําแหลงกักเก็บนํ้าไวใชได 
แตไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางออกในเรื่องน้ีอยางตอเน่ือง 
เพราะเปาหมายคือ เพื่อใหมีนํ้ารองรับนักศึกษาที่มากกวา 
10,000 คนไดอยางเพียงพอ สําหรับการจัดการระบายนํ้า
เสีย ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีระบบระบายนํ้าเสีย โดย
ปลอยลงบนพื้นดินให ซึมตามธรรมชาติ  แต กํ าลั งจะ
ดําเนินการทําบอบําบัดนํ้าเสีย โดยแบงนํ้าออกเปนนํ้าที่
สามารถบําบัดแลวสามารถนํามาใชประโยชนใหมได แตก็คง
ไมไดใชระบบบําบัดที่เทคโนโลยีสูงมากนัก เหตุผลก็เพื่อ
ประหยัดพลังงาน และอีกสวนหน่ึงคือ การบําบัดนํ้าเสีย
อันตรายที่เกิดจากสารเคมี หองทดลอง อ่ืนๆ เหลาน้ีจะแยก
บริหารจัดการตางหากเพื่อความปลอดภัย  
 ดานการขนสง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยูในชวงที่
กําลังพัฒนา ดังน้ันถนนที่ใชงานจึงมี ความหลากหลายทั้งที่
เปนถนน คอนกรีต ถนนลาดยาง หรือถนนดินผสมหินขนาด
เล็ก และภายในมหาวิทยาลัยยังไมมีระบบขนสงภายใน โดย
นักศึกษาสวนใหญจะใชรถจักรยานยนตเปนหลัก สําหรับ
ลานจอดรถก็จะมีบางตามอาคารตางๆ และจอดตามรมไม
บริเวณรอบๆ อาคาร 
 ดานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ถึงแมจะมีความพยายามรณรงคใหความรู รวมถึงจัดทํา
แผนงานตางๆ เพื่อให เกิดการอนุรักษธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม แต ในดานการศึกษา ก็ยังถือวาไมมากนัก
สําหรับหลักสูตรดานอนุรักษพลังงานและ ส่ิงแวดลอม 
รวมถึงงานวิจัยทางดานอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 4. ขอมูลเปรียบเทียบเชิงนโยบาย เ ก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ไดจากการรวบรวมขอมูล และการ
สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3  
แห ง  ข อ มู ลทา งด านนโ ยบาย  ทั้ ง  6  ด าน เ ก่ี ยว กับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ซ่ึงจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (RMU) มีความพรอมทางดานนโยบายสูงกวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (RERU) และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสิน ธุ  ( KSU) เ น่ื องจากมหา วิทยา ลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม ไดเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลกเปนปแรก ดังน้ันนโยบายเก่ียวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 
6 ดาน จึงมีความชัดเจนมากกวามหาวิทยาลัยฯ ทั้งสองแหง
ขางตน แตอยางไรก็ตาม นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
และดานพลังงานและสภาพแวดลอม มีความแตกตางกันไม
มากนัก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีแผนผังแมบทที่

คลายคลึงกัน และเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังน้ันจึง
ไดรับนโยบายอนุรักษธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ
รักษาส่ิงแวดลอมจากรัฐบาล แตนโยบายที่มีความแตกตาง 
คงเปนนโยบายดานการจัดการของเสีย และการขนสง 
เน่ืองจากส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและชุมชนเมือง ดังน้ัน
การกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการของเสียจึงทําไดดี 
แตในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ ที่ตั้งอยูชนบท ทําใหการจัดการของเสียทํา
ไดยากกวา และตองใชงบประมาณสูงกวา จึงทําใหนโยบาย
ดานการจัดการของเสียไมสมบูรณมากนัก และนโยบายดาน
การขนสงที่แตกตางกัน ปจจัยหลักจะเปนเรื่องงบประมาณ 
ผูบริหารคงมองถึงการลงทุนที่สูง เชน การสรางชองทาง
จราจรสําหรับจักรยาน เปนตน ซ่ึงในแงของงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะไดรับงบประมาณ
ประจําปมากกวามหาวิทยาลัยทั้งสองแหง ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุไดรับงบประมาณประจําปนอยที่สุด สําหรับ
นโยบายดานการศึกษามีความแตกตางงานวิจัย และการ
เรียนการสอนดานส่ิงแวดลอมอยางไรก็ตามงานวิจัย และ
การจัดแผนการเรียนการสอนจําเปนตองสอดคลองกับ
งบประมาณ และประมาณนักศึกษา ดั้ง น้ันจึงมีความ
แตกตางกัน และสุดทายการจัดการนํ้า ปจจัยหลักที่ทําให
เกิดความแตกตาง คือ เรื่องของสภาพแวดลอม เชน แหลง
นํ้าธรรมชาติ และงบประมาณ อยางไรก็ตามโดยรวมแลว
นโยบายของแตละมหาวิทยาลัยไมมีความแตกตางมากนัก 
ซ่ึงอาจจะสรุปไดวา นโยบายดานมหาวิทยาลัยสีเขียวจะ
เกิดขึ้นไดจากความตระหนักในการรักษาส่ิงแวดลอมโดยเริ่ม
จากผูบริหารเปนสําคัญ โดยมีปจจัยหลักที่จะผลักดันใหเกิด
นโยบายได คือ นโยบายของรัฐบาล จํานวนนักศึกษาซ่ึงผล
ตองบประมาณของมหาวิทยาลัย และสภาพแวดลอม ที่
เหมาะสมในการกําหนดนโยบาย ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามมีนโยบายที่ชัดเจนมากกวา เน่ืองจาก
ป จ จัยดั งที่ กล าวมา มีความพร อมมากกว า  ทั้ งด าน
งบประมาณที่ สู งกว า  จํานวนนักศึกษามากกวา  แต
สภาพแวดลอมบางสวนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมี
ขอจํากัดมากกวามหาวิทยาลัยอ่ืนดังน้ัน การกําหนดนโยบาย
บางสวนอาจจะทําไดยาก เชน พื้นที่ จํากัด การกําหนด
นโยบายด านขนส งจะทํ า ได ย ากยิ่ งขึ้ น  ซ่ึ ง ต า ง จาก
มหาวิทยาลัยอีกสองแหงจะมีพื้นที่มากกวา เปนตน 
 5. ขอมูลเปรียบเทียบเชิงแผนงาน เ ก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ไดจากการรวบรวมขอมูล และการ
สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3  
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แหง รวมถึงการตอบแบบสอบถามจากอาจารย หรือเจาหนา
ผูเก่ียวของ จากขอมูลดานแผนงานในแตละดานทั้ง 6 ดาน 
จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังคงมี
แผนงานที่ชัดเจนมากกวา มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสองแหง 
เน่ืองจากการกําหนดมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนจึงจะสามารถ
นํามาปฏิบัติและกําหนดแผนงานไดอยางถูกตอง อยางไรก็ดี 
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสามแหง ก็ดําเนินกําหนดแผนงานตามที่
นโยบายกําหนดไดไมสมบูรณ นัก โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
นโยบายดานการจัดการของเสีย ยังมาสมบูรณมากนัก 
เน่ืองจากปจจัยหลักเรื่องงบประมาณ และสภาพแวดลอมที่ 
ซ่ึงการจัดการของเสียน้ันตองใชงบประมาณสูง และตองใช
งบประมาณดําเนินการอยางตอเน่ือง เชนเดียวกันนโยบาย
ดานการขนสงก็ยังคงไมสมบูรณมากนัก สําหรับแผนงาน
ดานสภาพแวดลอมและพลังงาน ไดมีแผนงานดําเนินการ
นอยมาก สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เน่ืองจาก
ดานงบประมานไมเพียงพอ ชี้ใหเห็นวานโยบายจําเปนตอง
สอดคลองกันแผนงาน ภายใตเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่มีของ
แตละมหาวิทยาลัย สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
มีนโยบายและแผนงานที่ยังไมชัดเจนเทาที่ควร แตมีความ
พรอมทางด านสภาพแวดลอม งบประมาณมากกว า 
มหาวิทยาลัยทั้งสองแหง   
  การศึกษาการเตรียมความพรอมของนโยบายสู
มหาวิทยาลัยสีเขียว ในครั้งน้ี ไดศึกษาตามเกณฑของ Ui 
Greenmetric World University Ranking  โดยมีงานวิจัย
ที่สอดคลองในการศึกษาครั้ ง น้ี เชน การสรางตนแบบ
มหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเส่ินหยาง
ประเทศจีน (Geng, Liu, Xue & Fu.  2012 : 13-19) 
งาน วิจัย น้ีเ กิดขึ้น ไดจากการใหความสําคัญทางดาน
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใหการ
สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะการวาจาง ซ่ึงขอบเขตของ
งานวิ จัย เพื่ อ ให มหา วิทยา ลัย เ ส่ินหยาง  ( Shenyang 
University) เปนตนแบบของชุมชน เพื่อในอนาคตจะนํา
แนวทางการพัฒนาของงานวิจัยน้ี ไปขยายผลสูชุมชนที่ใหญ
มากขึ้นเชน ชุมชนเมือง หรือระดับประเทศ ซ่ึงเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการ โดยมีการ
นําเสนอในหลายมิติ เชน วัสดุ พลังงาน นํ้า การเรียนการ
สอน งานวิจัย ซ่ึงทุกมิติไดมีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ และอีกหน่ึงงานวิจัยที่สอดคลอง คือ  
 วิสัยทัศนเก่ียวกับบทบาทของการศึกษาระดับสูง
ดานส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศ
มาเลเซีย (Foo.  2013 : 6-13) งานวิจัยน้ีเปนความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยและรัฐบาลของประเทศมาเลเซีย เพื่อ

กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงมีความมุงม่ันเปน
อยางมากที่ทําการศึกษาวิจัยถึงแนวทางและความเปนไปได 
ที่จะนําประเทศไปสูประเทศที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
มุงไปทีส่ถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อเปนตนแบบของชุมชน 
และกาวไปในทิศทางการสรางแรงงานใหมีสามารถความรู
เฉพาะทาง และพัฒนากลยุทธการบริการการศึกษา เพื่อให
แนใจวาผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ของประเทศมาเลเซียยังคง
อยูในระดับที่ดีที่สุดในโลก งานวิจัยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลของประเทศมาเลเซีย เพื่อกําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงมีความมุงม่ันเปนอยาง
มากที่ทําการศึกษาวิจัยถึงแนวทางและความเปนไปได  
ที่จะนําประเทศไปสูประเทศที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
มุงไปที่สถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อเปนตนแบบของชุมชน 
และกาวไปในทิศทางการสรางแรงงานใหมีสามารถความรู
เฉพาะทาง และพัฒนากลยุทธการบริการการศึกษา เพื่อให
แนใจวาผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ของประเทศมาเลเซียยังคง
อยูในระดับที่ดีที่สุดในโลก 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 จากขอมูลที่ ไดเ ก็บรวบรวมและการวิเคราะห 
SWOT สามารถเปรียบเทียบไดวา หากตองการทําตัวอยาง
แนวทางการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว ซ่ึงเปรียบเทียบ
ขอดี ขอเสีย และมองถึงความเหมาะสมทางสภาพแวดลอม 
และงบประมาณ ดังที่กลาวมาขางตน สามารถอธิบายเชิง
เปรียบเทียบไดดังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี
ขอจํากัดทางดานพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เน่ืองจากมีส่ิงปลูก
สรางที่ ใชพื้นที่มากทําใหยากตอการจัดการ และที่ตั้งอยู
ภายในเขตชุมชนที่มีความคับคั่ง และมลภาวะสูง ยากในการ
ควบคุม ถึงแมจะมีขอดีในเรื่องงบประมาณ ความสะดวก 
พรอมสาธารณูปโภคที่ครบครัน สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ขอดี เรื่องพื้นที่มาก ไมมีมลภาวะจากภายนอกมี
พื้นที่ปาไมธรรมชาติ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ พอสมควร แตมี
ขอเสีย พื้นที่ตั้งอยูหางชุมชนมากเกินไป ทําใหจํานวน
นักศึกษานอยเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง 
สงผลโดยตรงกับงบประมาณ ซ่ึงงบประมาณถือเปนหน่ึงใน
ปจจัยหลักที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสี
เขียว รวมถึงตั้งอยูบนเนิน และแหงแลง ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง
ไดนําเสนอตัวอยางแนวทางการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ผ านทา งมห า วิท ย า ลั ย ร าชภั ฏ ร อ ย เ อ็ ด  เ น่ื อ ง จ า ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความเหมาะสมทางดาน
สภาพแวดลอม เชน พื้นที่ตั้งเหมาะสม และมีพื้นที่ปาไม
ธรรมติที่ มี อยู เดิ มปริ มาณมากพอสมควร มีแหลง นํ้ า
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ธรรมชาติเพียงพอ มีจํานวนนักศึกษา มากพอสมควร สงผล
ให ง บปร ะมาณเพี ย งพอที่ จ ะพัฒนามหา วิทยา ลั ย สู
มหาวิทยาลัยสีเขียวไดอยางเหมาะสมภายในพื้นที่ปจจุบัน 
ซ่ึงตรงกับเงื่อนไขหรือปจจัยหลักที่เหมาะสม คือ จํานวน
นักศึกษาที่เหมาะสม งบประมาณที่เพียงพอ สภาพแวดลอม 
ที่เอ้ือตอการพัฒนา ซ่ึงมีตัวอยางรายละเอียดดังน้ี 

 
ภาพ 1 แนวเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นที่ปา 

 

 
ภาพ 2  แนวเสนอแนะการเพิ่มทางเดินเชื่อมอาคาร 

 
 

 
 

ภาพ 3   แนวเสนอแนะการเพิ่มชองทางจราจร 
 สําหรับจักรยาน 

 
 

ภาพ 4 แนวเสนอแนะการออกแบบอาคารใหมี 
ความสูงอาคารไมเกินยอดไม 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในบริบท กลุมรอยแกนสารสินธุ ซ่ึงควรมีการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบกลุม มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่ มีบริบทที่
แตกตางออกไป และในการวิจัยครั้งน้ีเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนหลัก ดังน้ัน ควรมีการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ เพื่อ
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นสูง ซ่ึงจะทําใหไดคําตอบของการ
วิจัย ในเชิงปริมาณที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเชิงพื้นที่
ตอไป 
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สภาพและปญหาการดําเนนิงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอด็ 

The States and Problems of the Operation based on Public Policy in Quality 
of Life Development for the Olders, Local Administrative Organizations of 

District Level, Roi Et province 
 

สิทธิพนธ  โพดาพล* 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา และ
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหาร
สวนตําบล 2) เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบสภาพและปญหา 
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลระหวางผูบริหารกับ 
ผูปฏิบัติงาน 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล ระหวาง
ผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามตําแหนง ของกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
ตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 302 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณ คา 5 ระดับ มีคา IOC ตั้งแต 0.08 ถึง 1.00 มีคา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.95 สถิติที่ใช ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน (t-test) 
  ผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด 
พบวา ความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก สวนปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา 
ความคิดเห็น ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ตําบล โดยรวมอยู ในระดับนอยที่ สุด สวนความคิดเห็น
ระหวางผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล 

อยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบ สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ พบวา สภาพและปญหาการดําเนินงานระหวาง
ผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล โดยรวมและรายดานทุกดาน มีระดับ
ความคิดเห็น แตกตางกัน สภาพการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ ระหวาง
ผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล โดยรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก สวนปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ 
ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล โดยรวม
และรายดาน อยูในระดับนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบ 
สภาพและปญหาการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ ระหวางผูบริหารกับ
ผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล พบวา โดยรวมและรายดาน 
มีระดับความคิดเห็น แตกตางกัน สภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ 
ระหวางผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบล พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สวน
ปญหาการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบล พบวาโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับนอย ผลการเปรียบเทียบ สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล พบวา โดยรวมและรายดาน มีระดับความ
คิดเห็นแตกตางกัน 

 
 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to :1) 
Study and compare states and problems of 
operation according to public policy for the older 
life quality development between administrators 
and officers of local municipality and municipality, 
2) study and compare states and problems during 
processing access according to public policy for 
the older life quality development between 
administrators and officers of local municipality 
and 3) study and compare states and problems of 
operation according to public policy for the older 
life quality development between administrators 
and officers of local municipality, classified by a 
position. The samples were officers of local 
municipality in Roi Et province. There were 320 
people. The research tool was a five rating scale 
questionnaire. The IOC was at 0.80-1.00, Reliability 
was at 0.95, statistics used were percentile, mean, 
standard deviation and t-test. Result of the states 
and problems of operation according to public 
policy for the older life quality development of 
local municipality sub-district level in Roi Et 
province, found that the opinion between 
administrators and officers the whole and side 
were high level, but the states of operation 
according to public policy. The opinions of 
administrator and officer the lowest level. The 
comparison result states and problems of 
operation according to public policy for the older 
life quality development found that states and 
problems for operating between administrators 
and officers of local municipality by the whole 
and each aspect were different. States of 
operation according to public policy for the older 
life quality development by the whole and each 
aspect were high level, but the problems of 
operation according to public policy for the older 
life quality development by the whole and each 
aspect were at the lowest level. The Results of 
comparison the states and problems, by the 
whole and each aspect was different, states of 

operation according of public policy for the older 
life quality development between administrators 
and officers that the whole and each aspect was 
high level, but the problem of acting found 
according to public policy for the older life quality 
development between administrators and officers 
by the whole and each aspect was low level. The 
comparison at states and problems of acting 
according of public policy for the older life quality 
development between administrators and officers 
of local municipality by the whole and each 
aspect was different. 
 
คําสําคัญ  : ผูสูงอาย,ุ นโยบายสาธารณะ, องคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น  
Keywords :  Older, Public Policy, Local  
   Administrative Organization 
 
บทนํา 
 นโยบายของรัฐบาลมีผลกระทบตอสังคมปจจุบัน 
อาทิเชน นโยบายการศึกษาภาคบังคับ กําหนดใหเยาวชน
ทุกคนตองเขารับการศึกษา ตามที่รัฐกําหนด โดยรัฐหวังวา
การศึกษาจะเปนกระบวนการสําคัญในการกลอมเกลา ให
เยาวชนรูจักคิด อยางมีเหตุผล สามารถจําแนก ระหวาง
ความดีงาม และความชั่วราย เพื่อจะยึดม่ันในการประพฤติดี 
สังคมจะไดมีสันติสุข และประการสําคัญการศึกษาจะเปน
เครื่องมือสําคัญ สําหรับประชาชนในการเสริมสรางชีวิตที่ดี
และมีความสุข นโยบายการศึกษาภาคบังคับ จึงเปน
เครื่องมือสําคัญ สําหรับรัฐบาลในการเสริมสรางชีวิตที่ดี
ใหแกประชาชน ตามนโยบายสาธารณะจะสงผลกระทบทาง
ใดทางหน่ึงตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนอาทิ เชน ส่ิงที่
รัฐบาลกระทําหรือไมกระทําเก่ียวกับปญหามลพิษ ปญหา
เศรษฐกิจชะลอตัว ปญหาการจราจรหรือปญหาความ
ปลอดภัยของสาธารณชน จะสงผลตอชีวิตของประชาชนให
ดีขึ้นหรือเลวลง ส่ิงที่จะตองทําความเขาใจใหชัดเจนอีก
ประการหน่ึงคือ นโยบายสาธารณะบางนโยบายอาจทําให
ประชาชนบางกลุมไดประโยชน แตประชาชนบางกลุมเสีย
ประโยชน อาทิเชน นโยบายเวนคืนที่ดิน เพื่อสรางเขื่อน ใน
กรณีน้ี ประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสรางเขื่อนยอมไดรับ
ผลกระทบทางลบ ถึงแมจะไดรับคาชดเชยจากรัฐบาลบาง 
แตก็มีผลทําใหตองอพยพโยกยายที่อยูอาศัย ในขณะที่

study
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ประชาชนที่อยูทายเขื่อนจะไดรับประโยชนจากการใชนํ้า
จากเขื่อนเม่ือสรางเขื่อนเสร็จแลว เปนตน 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ใน
จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย เทศบาลตําบล จํานวน 71 
แหง และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 130 แหง 
(สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดรอยเอ็ด.  
2556) ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานที่ จัดตั้งตามนโยบายการ
กระจายอํานาจการปกครอง ตามพระราชบัญญัติกําหนด 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจหนาที่ ในการสงเคราะห และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส โดย
เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล ตองมีขีด
ความสามารถในการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายอํานาจ ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
โ ด ย มี ผู บ ริ ห า ร  ไ ด แ ก  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี แ ล ะ ร อ ง
นายกเทศมนตรี นายกและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เปนผูกําหนด นโยบายในการดําเนินงานในพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุสวนผูปฏิบัติงาน ไดแก ปลัด รองปลัด 
เจาหนาที ่วางแผนและนโยบาย และเจาหนาที่การคลัง ทํา
หนาที่เปนผูปฏิบัติงาน ตามนโยบาย โดยที่ผานมาในการ
ดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ  มีการ
ดําเนินงานที่ยังไมสอดคลองกับคานิยม และความตองการ
ของผูสูงอายุเทาที่ควร ทําใหผูสูงอายุขาดความเชื่อม่ันและ
ศรัทธา สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ํา ผูบริหารงาน 
จะตองปรับเปล่ียนนโยบายหรือปรับปรุงการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนโยบายที่ดีตองสอดคลอง 
กับคานิยมและความตองการของผู สูงอายุ เ ม่ือถูกนําไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางสมํ่าเสมอทั่วหนา  
  ดวยมูลเหตุ  ของความสําคัญของการกําหนด
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูวิจัย 
จึงสนใจที่จะทําการศึกษา สภาพและปญหาการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับ
องคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล และขององคการบริหารสวนตําบล วาจัดใหมี
การดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
อยางไร โดยใชกระบวนการ PDCA ซ่ึงประกอบดวย P 
(Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติงาน C (Check) การ
ตรวจสอบ A (Act)  การปรับปรุงแก ไข มาใชในการ

ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในครั้งน้ี น่ันคือ ส่ิงที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา เพื่อจะ
ไดนําผลวิจัย ดังกลาวมาเสนอเปนขอมูลปรับปรุง การนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ใน
จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอไป 
 
วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานระหวาง เทศบาล
ตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา 
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบล ระหวาง ผูบริหาร
กับ ผูปฏิบัติงาน  
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา 
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล ระหวาง
ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง
ผูปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล 
ในจังหวัดรอยเอ็ด รวมทั้งส้ิน 1,407 คน กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยการเปดตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 302 คน หา
สัดสวนของตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงผูปฏิบัติงาน จาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล (โดยการใชวิธี
เทียบบัญญัติไตรยางศ) ทําการสุมตัวอยางแตละกลุม โดย
การสุมตัวอยางอยางงาย ใชวิธีการจับสลากทีละกลุมจนได
กลุมตัวอยาง ครบ จํานวน 302 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใ ช ในการ วิจัย เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
เก่ียวกับตําแหนงและประเภทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
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(Checklist) จํานวน 2 ขอ ไดแก ตําแหนง และประเภทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพและ
ปญหาการดําเนินงานตามโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู สูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคริต 
(Likert Scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1    
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2551 : 99-100)  
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ทําหนังสือขอความรวมมือถึง นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
ตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อประสานงานในการเก็บขอมูล
จาก บุคลากร สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
ตําบล ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด รวมระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลประมาณ 30 วัน 
 2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ไดแก 
ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงผูปฏิบัติงาน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด รวมทั้งส้ิน 302 คน 
ซ่ึงผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับจากการ
วิจัย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความเขาใจตรงกัน และ
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางถูกตอง
ครบถวน โดยผู วิจัยไดจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
พรอมทั้งไดแนบซองจดหมายเปลาติดแสตมป เพื่อใหกลุม
ตัวอยางสงแบบสอบถามกลับมายัง ผู วิจัย ในกรณีที่ ไม
สงกลับมาไมครบ ผูวิจัยไดมีการติดตามดวยตัวเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมกลับคืนมา 
มาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของการตอบ โดยนํามา
จัดหมวดหมู และบันทึกคะแนนแตละขอของแตละคนใน
แบบรหัส (Coding Form) แลวนําไปวิเคราะหขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(Statistical Package for the Social Science) สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
 1.  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประเภทและ
ตําแหนง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของผูตอบ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ (Percentage) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพ/ปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ใน

จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 3. การวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุม จําแนกตามประเภท และจําแนกตามตําแหนง
สถิตที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหคาที 
(Independent Sample t-test) ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ที่เปนอิสระตอกัน 
 
สรุปผล 
 การวิจัยครั้งน้ี สรุปผลการวิจัย ได ดังน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและ ปญหา
การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู สูงอายุ ของผูบริหาร  และผูปฏิบัติ งาน ระหวาง 
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
  1.1  สภาพการดํา เ นินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของเทศบาล
ตําบล และขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวม อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา เทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 
ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ 
และดานการปรับปรุงแกไข  
  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของ
เทศบาลตําบลและขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณารายดานแตกตางกันทุกดาน โดยสภาพการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลมากกวาองคการบริหารสวน
ตําบล 
  1.2  ปญหาการดําเ นินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของเทศบาล
ตําบล โดยรวม อยู ในระดับนอยที่ สุด และขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา เทศบาลตําบล อยูในระดับนอยที่สุด 4 ดาน 
ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติ งาน ดานการ
ตรวจสอบ และดานการปรับปรุงแกไข องคการบริหารสวน
ตําบล อยูในระดับนอยที่สุด 1 ดาน ไดแก ดานการวางแผน 
อยูในระดับนอย 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานการ
ตรวจสอบ และดานการปรับปรุง 
  ผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยรวม
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณารายดานแตกตางกันทุกดาน โดยปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลมากกวาเทศบาล
ตําบล 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา 
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู สูงอายุของเทศบาลตําบล ตามตําแหนง 
ผูบริหารและ ผูปฏิบัติงาน  
  2.1  สภาพการดํา เ นินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล 
โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล อยู
ในระดับมากทุกดาน ไดแก  ดานการวางแผน ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ และดานการปรับปรุงแกไข  
  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ตําบล โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันทุกดาน 
โดยความคิดเห็นของผูบริหาร เห็นวาสภาพการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
มากกวาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน  
   2.2  ปญหาการดําเ นินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของเทศบาล
ตําบล ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูระดับนอยที่สุด เม่ือพิจารณารายดาน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นตรงกันวาปญหา 
ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติงาน ดานการปรับปรุง อยู
ในระดับนอยที่สุด สวน ดานการตรวจสอบตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร เห็นวาอยูในระดับนอย สวนผูปฏิบัติงาน เห็น
วา อยูในระดับนอยที่สุด 
   ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ตําบล โดยรวม ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานเห็นวา มีปญหา
การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู สูงอายุ แตกตางกันทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา แตกตางกันทุกดาน โดยปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 
 

ตามความคิดเห็น ของผูปฏิบัติงาน มากกวา ผูบริหาร 
  3.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา 
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
ตําแหนง ผูบริหารและ ผูปฏิบัติงาน 
   3.1 สภาพการดําเ นินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยรวม อยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 
ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ 
และดานการปรับปรุงแกไข  
  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา แตกตางกันทุกดาน โดยความคิดเห็นของผูบริหาร 
เห็นวาสภาพการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ มากกวาความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงาน  
  3.2 ปญหาการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคการ
บริ หา รส วนตํ าบล  ต ามความคิด เห็ นของ ผู บ ริห า ร 
ผูปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดาน 
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ตรงกันวาปญหา ดานการวางแผน อยูในระดับนอยที่สุด 
สวน ดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ และดานการ
ปรับปรุง ตามความคิดเห็น ของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เห็น
วาอยูในระดับนอย  
  ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยรวม ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน เห็น
วามีปญหาการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ แตกตางกันทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
แตกตางกันทุกดาน โดยปญหาการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามความ
คิดเห็น ของผูปฏิบัติงาน มากกวา ผูบริหาร 
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อภิปรายผล 
 จากผลการ วิจัย เรื่อง สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ใน
จังหวัดรอยเอ็ด มีประเด็นนาสนใจ ควรนํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี คือ 
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู สูงอายุ  ของผูบริหารและผูปฏิบัติ งาน ระหวาง 
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล  
  1.1  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ของผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับ
องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี อภิปรายไดวา ผูบริหาร
กับผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก นายก รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหนา
สวนการคลัง เจาหนาที่ วิเคราะหแผนและนโยบาย ให
ความสําคัญตอการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จนทําให การดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ 
ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ประสบ
ความสําเร็จ เ น่ืองจาก มีการวางแผนการใหผูที่ ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติ งานในการดําเ นินงานในการพัฒนา
คุณ ภ าพ ชี วิ ต ผู สู ง อ ายุ ใ ห ต ร งต า ม วุ ฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู
ความสามารถ อีกทั้งยังมีการวางแผนสงเสริมใหไดรับการ
อบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ เศรษฐวัฒน  โชควรกุล (2554) ศึกษา
เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เก่ียวกับความสําเร็จของการนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปปฏิบัติ 
พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ของการนํานโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไปปฏิบัติ คือ ภาวะผูนํา การบริหารจัดการและความรวมมือ
ของหนวยงานที่ เ ก่ียวของ  การนํานโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปปฏิบัติจะทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดีขึ้นทั้งทางสุขภาพรางกาย จิตใจและรายได ผลกระทบใน
ดานลบ คือ ปญหาดานความจํากัดของงบประมาณ การขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องผูสูงอายุของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีบุคลากรจํานวนนอยไม
สามารถดูแลผูสูงอายุไดทั่วถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู สูงอายุไปปฏิบัติอยู ในระดับปานกลาง และควร
ปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติ หลายดาน ไดแก งานดาน
งบประมาณ การบริหารบุคลากร การจัดทําฐานขอมูลอยาง
บูรณาการ และการจัดให มีเครือขายความรวมมือที่ มี
ประสิทธิภาพ 
  -  ดานการวางแผน พบวา ระหวางเทศบาล
ตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยไดมีการจัดประชุม ชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย วัตถุประสงค 
จัดโครงสรางการดําเนินงานอยางชัดเจน จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จัดทําแผน กําหนดงบประมาณ การใชจายใน
การดําเนินงาน มีการวางแผนผูที่รับมอบหมายปฏิบัติงานให
ตรงตามวุฒิและความรูความสามารถ มีการสงเสริมใหผูที่
ไดรับมอบหมายไดรับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ มีการวางแผนเก่ียวกับการประเมินผล ในการ
ดํ า เ นิ น ง า น กา ร พัฒ น าคุ ณ ภ า พชี วิ ต ผู สู ง อ า ยุ ใ ห มี
ประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค  
  -  ดานการปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารตําบล 
โดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากมีการดําเนินงาวิเคราะห 
แผนงาน นโยบายการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุเปนระยะ ๆ เพื่อปรับแผนใหเหมาะสม สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ทักษิณ  อารยะจารุ  (2548) พบวาการ
บริหารงานโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารในภาพรวมอยู
ในระดับมาก และเน่ืองจากมีการดําเนินการใชจายเงินตาม
งบประมาณที่กําหนดในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เพียงพอตอการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ
เศรษฐวัฒน  โชควรกุล (2554) ศึกษา เรื่อง นโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงงบประมาณเปน
ขอความจํากัดหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  - ดานการตรวจสอบ พบวา ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวน
ตําบลโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากจัดใหเปนไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบงาน ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ มีการตรวจสอบผูรับผิดชอบงาน ในการเขารับการ
อบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทักษิณ  อารยะจารุ (2548)  พบวา ให
ความสําคัญการบริหารงานโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหาร
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ในภาพรวมและทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก โดยเฉพาะให
ความสําคัญของขั้นตอนการตรวจสอบการดําเนินงานอยู ใน
ระดับมาก  
   -  ดานการปรับปรุงแกไข พบวา ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวน
ตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก โดยจัดใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหลังส้ินสุดการ
ดําเนินงาน นําผลการประเมิน มาใชเปนขอมูลในการ
วางแผน จัดใหมีการประชุม สรุปผลการประเมินโดยเทียบ
กับวัตถุประสงคและเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ   
ปยากร  หวังมหาพร (2551) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมและการ
นํานโยบายผู สูงอายุไปปฏิบัติขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น พบวา องคการปกครองสวนทองถิ่นไดมีการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติองคการปกครองสวนทองถิ่นมีการ
สงเสริมสมรรถนะขององคการ เชน การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ การปรับปรุงระเบียบ การ
ปรับปรุงวิธีการทํางานในหนวยงาน การปรับปรุงโครงสราง
องค การ การสรางความสัมพันธหรื อการ ส่ือสารกับ
กลุมเปาหมาย การสรางความรวมมือกับหนวยงานองคกรที่
เก่ียวของ การจัดหาวัสดุอุปกรณ การพัฒนาเจาหนาที่ ใน
องคกรเก่ียวกับทักษะตาง ๆ การสรางเครือขายการทํางาน 
  1.2  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ระหวาง เทศบาลตําบล กับองคการบริหารสวน
ตําบล สภาพการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลโดยรวมอยู
ระดับมาก สวนขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยู
ระดับมาก เม่ือพิจารณา รายดานพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ ระหวาง
เทศบาลตําบล กับองคการบริหารสวนตําบล โดยรวม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานแตกตางกันทุกดาน 
ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี อภิปรายไดวา เหตุผลที่ทําให
เทศบาลตําบลมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ที่แตกตางจากองคการบริหารสวนตําบล เน่ืองจากเทศบาล
ตําบลมีการบริหารจัดการ การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต ผู สูงอายุ  ไดดี กวา  เ น่ืองจากมี โครงสร างในการ
ปฏิบัติงานที่ ใหญกวา ไดรับจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารงานที่มากกวา จึงมีโอกาสไดศึกษาดูงานและ เขารับ
การอบรม เก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ มากกวาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ สันตชัย  ม่ังธรรม (2552) ที่พบวาการ
ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในเขตเมือง
และเขตเทศบาลนคร ไดรับบริการมากกวาเขตชนบท 
เหตุผลดังกลาวจึงนาจะทําให สภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ 
ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล จําแนก
ตามตําแหนงโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกัน  
  1.3  การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล พบวา 
ปญหาการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบล โดยรวมและราย
ดาน อยูในระดับนอยที่สุด สวนองคการบริหารสวนตําบล
โดยรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับ
นอยที่สุด 1 ดาน ไดแกดานการวางแผน อยูในระดับนอย 3 
ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ และดาน
การปรับปรุง แกไข ดังน้ี 
   -  ดานการวางแผน ผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล อยูใน
ระดับนอยที่สุด แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลกับองคการ
บริหารสวนตําบล สวนใหญสามารถควบคุม ปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ในดานการวางแผนไดดีที่สุดและเหมาะสม ทําให
ดานการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเกิด
ปญหานอยที่สุด เชน มีการวางแผนเก่ียวกับการประเมินผล
ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุอยาง
ตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัย ของ สมเกียรติ  ทรัพยสิน
โยธิน (2553) ศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานที่เหมาะสม
ในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการวางแผน มีการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ มีการจัดวันผูสูงอายุ และมีการประเมินผลอยาง
ตอเน่ืองตอการดําเนินการ 
  - ด า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ผู บ ริ ห า ร  กั บ
ผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล อยู ในระดับนอยที่ สุด 
ผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบล อยู
ในระดับนอย แสดงใหเห็นวา ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล สามารถควบคุมปญหาดานการปฏิบัติงานได
ดีกวาผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน วิเคราะห ดําเนินงานเปนระยะ ๆ 
เพื่อปรับแผนใหเหมาะสม จัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ จัดใหผูรับผิดชอบงาน มีโอกาสเขารับการประชุม 
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อบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดําเนินการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ และมีการใชจายเงินตามงบประมาณที่กําหนด
ไวไดอยางเหมาะสม ตางจากองคการบริหารสวนตําบลที่มี
การใชงบประมาณในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุไดไมเพียงพอ สาเหตุเน่ืองจากองคการบริหารสวน
ตําบลมีขอจํากัด ดานงบประมาณ ขาดบุคลากรที่ชํานาญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในการบริหาร สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เศรษฐวัฒน  โชควรกุล (2555) ศึกษาเรื่อง 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
การศึกษา พบวา ผลกระทบในดานลบ คือ ปญหาดานความ
จํากัดของงบประมาณ การขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ผูสูงอายุของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
การมีบุคลากรจํานวนนอยไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดทั่วถึง 
   - ดานการตรวจสอบผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบล อยู ในระดับนอยที่ สุด ผูบริหารกับ 
ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับนอย 
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล 
สามารถควบคุมปญหาดานการตรวจสอบ ในการตรวจสอบ
การดํ าเ นินงาน ตามปฏิทิน  ติ ดตามการปฏิบั ติ ง าน 
ผูรับผิดชอบงาน การใชจายเงินตามงบประมาณ มีการ
รายงานผล และประเมิน ไดดีกวา ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบล สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อุไร ลักษณ  หมัดคง (2555) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีการประเมิน
เก่ียวกับความเหมาะสมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ผลการประเมินพบวา มีความเหมาะสม สอดคลองกันทั้ง
วัตถุประสงค กิจกรรม และตัวชี้วัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
การตรวจสอบผูรับผิดชอบงาน ในการเขารับการประชุม 
อบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และมีการ
ตรวจสอบ การสนับสนุน ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุที่ชัดเจนกวา  
  -  ด านการ ป รั บปรุ ง แ ก ไข  ผู บ ริห า ร กับ 
ผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล อยู ในระดับนอยที่ สุด 
ผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบล อยู
ในระดับนอย แสดงใหเห็นวา ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล สามารถควบคุมปญหาดานการปรับปรุง
แกไขไดดีกวา ขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานหลังส้ินสุดการดําเนินงาน นําผล
การประเมิน มาใชเปนขอมูลในการวางแผน มีการประชุม 
สรุปผลการประเมิน มีการปรับปรุงแกไขวิธีการสงเสริมและ

สนับสนุนผูรับผิดชอบ การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู สูงอายุ เขารับการประชุม อบรมเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มีการปรับปรุงแกไขงบประมาณ ใน
การใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ
   1.4  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ญ ห า ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบล ปญหาการดําเนินงานโดยรวม อยูในระดับนอยที่สุด 
สวนผูบริหารผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ปญหาการดําเนินงานโดยรวม อยูในระดับนอย ผลการ
เปรียบเทียบ พบวา ตําแหนงผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี อภิปรายไดดังน้ี 
  - ดานการวางแผน ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล มีการจัดประชุม ชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย 
วัตถุประสงค โครงสรางการดําเนินงาน จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จัดทําแผน กําหนดงบประมาณ การใชจายใน
การดําเนินงาน มีการสงเสริมใหไดรับการอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ มีการวางแผนเก่ียวกับการ
ประเมินผล ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุไดดีกวาองคการบริหารสวนตําบล คือ เทศบาล
ตําบลมีโครงสรางการปฏิบัติงานที่ใหญกวาองคการบริหาร
สวนตําบล ประกอบกับผูบริหาร ผูปฏิบัติงานมีความรู ความ
เขาใจมาก จึงทําให เกิดปญหานอยกวา สงผลใหแผน 
นโยบายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลดีขึ้นมาก  
 - ดานการปฏิบัติงาน ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ตําบล ไดดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน วิเคราะห ดําเนินงานเปนระยะ ๆ เพื่อ
ปรับแผนใหเหมาะสม จัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ จัดใหผูรับผิดชอบงาน มีโอกาสเขารับการประชุม 
อบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  มีการใช
จายเงินตามงบประมาณที่กําหนดไว ตอการดําเนินงาน 
ดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดดีกวาองคการบริหารสวน
ตําบล เน่ืองจากเทศบาลตําบลมีโครงสรางองคกรที่ใหญกวา 
งบประมาณที่มากกวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ชัดเจนกวาของ
เทศบาลตําบล  
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   - ดานการตรวจสอบ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบล มีการตรวจสอบการดําเนินงาน ตาม
ปฏิทิน ติดตามการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบงาน มีการ
ตรวจสอบ ในการใชจายเงินตามงบประมาณ มีการรายงาน
ผล และประเมิน การตรวจสอบผูรับผิดชอบงาน ในการเขา
รับการประชุม อบรมเ ก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ และมีการตรวจสอบ การสนับสนุน ปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดดีกวา
องคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหเกิดปญหานอยกวา  
  - ดานการปรับปรุงแกไข ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบล มีการประเมินผลการดําเนินงานหลัง
ส้ินสุดการดําเนินงาน นําผลการประเมิน มาใชเปนขอมูลใน
การวางแผน มีการประชุม สรุปผลการประเมิน มีการ
ปรับปรุงแกไขวิธีการสงเสริมและสนับสนุนผูรับผิดชอบ การ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เขารับการประชุม 
อบรมเ ก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชี วิต ผู สูงอายุ  มีการ
ปรับปรุงแกไขงบประมาณในการใชจายการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดดีกวาองคการบริหารสวน
ตําบล จึงทําใหเกิดปญหานอยกวา จากเหตุผลดังกลาวจึง
นาจะทําให สภาพการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและราย
ดานทุกดาน แตกตางกัน  
 2. การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา 
ในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบล ระหวางผูบริหารกับ 
ผูปฏิบัติงาน 
   2.1  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ระหวางความคิดเห็นของผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลตําบล อยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงผลการศึกษาเปน
เชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหาร กับผูปฏิบัติ งาน ของ
เทศบาลตําบล มีการดําเนินงานและพัฒนางานในดานตาง ๆ 
ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติ งาน ดานการ
ตรวจสอบและดานการปรับปรุงแกไข โดยมีสวนรวมคิด
พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมรับผลและรวมกันตรวจสอบ ที่
จะกําหนดความตองการและแกไขปญหาที่ประสบอยูให
ดําเนินไปดวยความคาดหวังและวัตถุประสงคในส่ิงที่ตองการ
อยางแทจริงที่อยูแลว 

   2.2  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบล โดยรวมแตกตางกัน เน่ืองมาจากวาผู
บริหารงานของเทศบาลตําบล สามารถกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูเสมอ ในขณะ
ที่ผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบาย 
ทําใหการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ
ผูบริหารงาน กับผูปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบล แตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สันตชัย  ม่ังธรรม (2552) 
ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการไดรับบริการดานสวัสดิการ
สังคมของผูสูงอายุ ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบวา การเปรียบเทียบสภาพการไดรับบริการดานสวัสดิการ
สังคมของผู สูงอายุ  ในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตา
ภูมิลําเนา พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3  การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ของเทศบาลตําบล ระหวางความคิดเห็นของผูบริหารกับ 
ผูปฏิบัติงานโดยรวม อยูระดับนอยที่สุด เม่ือพิจารณาราย
ดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน มีความ
คิด เห็นตรง กันวาปญหา ด านการวางแผน ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการปรับปรุง อยูในระดับนอยที่สุด สวน 
ดานการตรวจสอบ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร เห็นวาอยู
ในระดับนอย สวนผูปฏิบัติงาน เห็นวา อยูในระดับนอยที่สุด  
  2.4  ผล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ป ญห า ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ระหวางความคิดเห็นของผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบล โดยรวม ผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน เห็น
วามีปญหาการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ  แตกตางกันทุกดาน เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันทุกดาน ทั้ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูบริหาร มีอํานาจหนาที่ ในการดําเนินงาน
มากกวาผูปฏิบัติงาน มีหนาที่เปนฝายผูบริหาร ไมไดลงมือ
ปฏิบัติงานเอง เปนผูกําหนดนโยบาย จึงทําใหผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล มีปญหาการดําเนินงานที่
แตกตางกัน  
 3. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

154

   3.1  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร กับผูปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมากทุกดาน  
   3.2  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ระหวางความคิดเห็นของผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
ขององค การบริหารส วนตํ าบล โดยรวมแตกตางกัน 
เน่ืองมาจากผูบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ในขณะที่ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบล มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบาย ทําใหการดําเนินงานใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุของผูบริหารงาน กับ
ผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน 
   3.3  การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล ระหวางความคิดเห็นของ
ผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับนอย เม่ือ
พิจารณารายดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารกับ 
ผูปฏิบัติงาน มีความคิด เห็นตรงกันวาปญหา ดานการ
วางแผน อยูในระดับนอยที่สุด อาจเน่ืองจากวาผูบริหาร กับ
ผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจในการวางแผน การ
กําหนดโครงสรางเปนอยางดีมาก มีผลทําให มีความคิดเห็น 
ดานการวางแผน อยูในระดับนอยที่สุด เหมือนกัน สวน ดาน
การปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ และดานการปรับปรุง 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน เห็นวา อยูใน
ระดับนอย เน่ืองจากผูบริหารกับผูปฏิบัติงานมีความสามารถ
ในดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ และดานการ
ปรับปรุงแกไข เปนอยางดี ทําใหมีความคิดเห็น ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ และดานการปรับปรุง ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารกับ ผูปฏิบัติงาน เห็นวา อยูใน
ระดับนอย 
   3.4  ผล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ป ญห า ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ระหวางความคิดเห็นของผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวม ผูบริหาร กับ
ผูปฏิบัติงาน เห็นวามีปญหาการดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ แตกตางกันทุก
ดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันทุกดาน  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนแนวทางการบริหารงานที่
ควรจะใหการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดอยางตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ โดยการอบรมพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจต
คติที่ดี ตอการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซ่ึงจากขอคนพบที่ไดจากการ
วิจัยในแตละดาน ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. สภาพการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของระดับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล 
ในจังหวัดรอยเอ็ด ในทุกดานอยู ในระดับมากทั้งหมด 
เพราะฉะน้ันผูบริหารและผูปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด ควรมีการพัฒนา 
สงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใหอยูในระดับมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 
 2. ปญหาการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ ของระดับผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานของเทศบาล อยูในระดับนอยที่สุด ซ่ึงเกิดปญหา
นอยกวา ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบล เพราะฉะน้ันระดับผูบริหารผูปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ควรดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิด
ปญหาในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลใหนอย
ที่สุด  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินงานตาม
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด 
ในครั้ง น้ี ทําใหผู วิจัยไดองคความรู เพิ่มขึ้นเ ก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ โดยใชหลักการ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) การ
ปรับปรุงแกไข (Act) ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
ตําบล ควรตระหนักและควรนําหลักการเหลาน้ี มาใชในการ
บริหารงานอยางจริงจัง และผูวิจัยเห็นวา หนวยงานระดับ
บริหารผูปฏิบัติสวนทองถิ่น หรือนักวิจัย ควรวิจัยในประเด็น 
ดังตอไปน้ี เพื่อตอยอดองคความรูเพิ่มขึ้น 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	10	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2559

Vol.10	No.1	January	-	June		2016

155

 1.  ควรวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัด
รอยเอ็ด เพื่อจะไดทราบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด มีประสิทธิภาพในการนํา
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ 
หรือไม อยางไร 
 2. ควรวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัด
รอยเอ็ด โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดองค
ความรูใหมในเชิงลึก ซ่ึงไดศึกษาจากปรากฏการณอยาง
รอบคอบ เพื่อ นําสารสนเทศมาปรับปรุงแก ไข  การ
ดําเนินงาน ดานการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การ
ปรับปรุง แกไขในการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ดเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอไป 
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพือ่ลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีโครงการจัดทํา “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด”วารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจัดพิมพวารสารปละ 2 ฉบับ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และ
นักวิจัย ไดเขารวมเสนอบทความ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 
1.1  วัตถุประสงค เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ได

เผยแพรความรู ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ 
และเพือ่สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร และมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 

2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรทีใ่ดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพมิพอื่นใด 
 2.2  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี
ประโยชนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer 
Review) ที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทาง
วิจัยอยางตอเน่ือง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไขเพิม่เติม หรือพมิพใหม
แลวแตกรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความทีส่งมาตีพิมพ 
 2.5  การยอมรับเรือ่งที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรบัผิดชอบใน
เน้ือหา หรือความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพมิพทุกเรือ่ง 
 

3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
3.1  การเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1)  ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยเวนระยะหางระหวาง

ขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ดานลาง, ขวามือและซายมือ 2.5 เซนติเมตร 
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 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร  
รวมทั้งการจัดวางตําแหนง ดังน้ี 

1)  ทายกระดาษ ขนาด12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาเอียง ชิดขอบกระดาษซาย ประกอบดวย 
* หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
*** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
3)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
4)  ชื่อผูเขียน ขนาด 12 ชนิดตัวหนาเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 

ชื่อ สกุล* 

5)  เริ่มพิมพเปนแบบ 2 คอลัมน (COLUMN) ต้ังแตสวนน้ีเปนตนไป โดยกําหนดการต้ังคา
หนากระดาษดังน้ี 

ความกวางของแตละคอลัมน    7.6   ซม. 
ระยะหางระหวางคอลัมน    0.8   ซม. 
ตัวอักษรขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต้ังระยะ Tab ที่ 1.25, 1.75, 2.45, 2.85 ตามลําดับ 

6)  หัวขอ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบดานซาย 
7)  เน้ือหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 2 คอลมัน เวนระยะ 1 Tab จาก
ขอบกระดาษดานซายและพมิพใหชิดขอบทั้งสองดาน 

3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา 
 

4.  การเรียงลําดับเน้ือหาตนฉบับ 
เน้ือหา ภาษาไทยที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากทีสุ่ด (ในกรณีคําศัพท

ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะที่แปลไมไดหรอืแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทบัศัพทได) และควรใชภาษาที่
ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลําดับดังน้ี 

4.1  ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องตองมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 
4.2  ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี 
4.3  บทคัดยอ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เขียนสรปุสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเจาใจ
งายความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด  โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งตองแปลเปนภาษาอังกฤษใหเน้ือหาตรงกัน  
4.4  คําสําคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คํา 
4.5  บทนํา เปนสวนของเน้ือหาที่บอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัยและควรอางองิ
งานวิจัยอื่นทีเ่กี่ยวของประกอบดวย 
4.6  วัตถุประสงค ใชช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
4.7  วิธกีารดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มา
ของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของขอมลู การเก็บและรวบรวมขอมูลการใชเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัย
และการวิเคราะหขอมลู 
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4.8  สรุปผลการวิจัย เปนการเสนอสิง่ที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบายทั้งน้ีถาแสดงดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมเีสนขอบ ตารางดานซายและขวา  
หัวตารางแบบธรรมดาไมมสีี ตารางควรมเีฉพาะทีจ่ําเปน ไมควรมีเกิน 5 ตาราง สําหรบัภาพประกอบ
ควรเปนรปูภาพ ขาว–ดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได 
4.9  อภิปรายผล เปนการสรปุผลที่ไดจากการวิจัย ควรมกีารอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวหรอืไมเพียงไร และควรอางทฤษฏีหรอืเปรยีบเทียบการทดลองของผูอื่นที ่
เกี่ยวของประกอบ เพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฏีที่มีอยูเดิม  
4.10  ขอเสนอแนะ แสดงใหเห็นถึงการนําผลไปใชประโยชน เสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
4.11  รายการอางอิง เปนการอางองิเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางองิภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสาร  
4.12 ในกรณีท่ีเปนบทความภาษาอังกฤษ ตองมีคําแปล ABSTRACT เปนภาษาไทยดวย 
 

ตัวอยางการเขยีนเอกสารอางอิง 

 หนังสือ 
ช่ือ–นามสกลุผูเขียน.  (ปที่พมิพ).  ชื่อหนังสือ.  เมืองทีพ่ิมพ : สํานักพิมพ. 

 วารสาร 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน).  “ช่ือบทความ,” ชื่อวารสาร.  ปทีพ่ิมพ 
(ฉบับทีพ่ิมพ),เลขหนาทีอ่างองิ. 

 วิทยานิพนธ 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  ช่ือปริญญา ช่ือยอปรญิญา (สาขาวิชา).
เมืองที่พิมพ : สถาบันศึกษา. 

 รายงานการประชุม 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ปที่พมิพ).  ชื่อเอกสารรวมเรื่องท่ีไดจากรายงานการประชุม.  วัน
เดือนปทีจ่ัด. สถานทีจ่ัด : สํานักพมิพ.  เลขหนา. 

 สื่ออินเตอรเน็ต 
ช่ือ-นามสกุลผูเผยแพร. (ป เดือน วันที่อางอิง). ชื่อเรื่อง. จํานวนหนา. 
แหลงที่มา :  URL:http:// 

การอางองิภาษาอังกฤษใชเชนเดียวกับภาษาไทย 
 

5. การสงบทความ  
 วิธีการสงบทความ ผูเสนอจัดสงบทความตนฉบบั และแบบเสนอบทความ 1 ชุด จัดสงเอกสารถึง  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
45120 พรอมสงไฟลตนฉบบัและไฟลแบบเสนอบทความ โดยบันทึกลงแผนซีดี หรือจัดสงทางอเีมลมาที่ 
gradreru@hotmail.co.th  
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://grad.reru.ac.th/  หรือติดตอสอบถามขอมลูไดที่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 หรือ
อีเมล gradreru@hotmail.co.th เบอรโทรศัพท 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ตอ 1027 
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ช่ือเรือ่งภาษาไทย(TH SarabunPSK 18 หนา) 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ(TH SarabunPSK 16 หนา) 

 
ชื่อ สกุล * 

ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษา ** 
ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษา *** 

 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK 14 หนา) 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 
ABSTRACT  
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
  
คําสําคัญ  : ....ภาษาไทย 3 คํา 
Keyword(s) : …..ภาษาอังกฤษ 3 คํา 
 
บทนํา 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 
วัตถุประสงค 
 1. เน้ือหา........... 
 2.  เน้ือหา............ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เน้ือหา............ 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหา............  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เน้ือหา............  
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 เน้ือหา............ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 1. เน้ือหา........... 
  1.1  เน้ือหา............ 
 
อภิปรายผล 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 1. เน้ือหา........... 
 
ขอเสนอแนะ 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 1. เน้ือหา........... 
  1.1  เน้ือหา............ 

 
รายการอางอิง 
หนังสือ     ชื่อ–นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ช่ือหนังสือ.  เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
วารสาร    ชื่อ-นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน).  “ชื่อบทความ,” ช่ือวารสาร.  ปที่พิมพ(ฉบับที่พิมพ),เลขหนาที่อางอิง. 
วิทยานิพนธ    ชือ่-นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ช่ือวิทยานิพนธ.  ชื่อปริญญา ชื่อยอปริญญา (สาขาวิชา).เมืองที่พิมพ : 

สถาบันศึกษา. 
รายงานการประชุม  ชื่อ-นามสกุลผูเขียน. (ปที่พิมพ).  ช่ือเอกสารรวมเร่ืองที่ไดจากรายงานการประชุม.  วันเดือนปที่จัด. 

สถานที่จัด : สํานักพิมพ.  เลขหนา. 
ส่ืออินเตอรเนต็    ชื่อ-นามสกุลผูเผยแพร. (ป เดือน วันที่อางอิง). ช่ือเร่ือง. จํานวนหนา.แหลงที่มา : URL:http:// 
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** ตําแหนงทางวิชาการ ประจําสาขาวิชา.....   มหาวิทยาลัย....... 
*** ตําแหนงทางวิชาการ ประจําสาขาวิชา.....   มหาวทิยาลยั....... 
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0.8 ซม. 
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ขนาดอักษร 12 เอียง 
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