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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังน้ี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาบทบาทท่ีพงึประสงค์และบทบาทท่ีเป็นอยูจ่รงิ	เพือ่สร้างรปูแบบการพฒันาบทบาท		

และเพ่ือประเมินความเหมาะสมความสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการ												

ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น	 4	 ขั้นตอน	 คือ									

ขัน้ตอนที	่1		การศึกษาบทบาทท่ีพงึประสงค์ของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการส่งเสรมิการศกึษาโรงเรยีนในพืน้ทีอ่งค์การ

บริหารส่วนต�าบล		จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามบทบาทตามภาระงาน	8	งาน	ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน	15	คน	

ได้แก่	นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไดรับรางวัลดีเด่นในด้านการส่งเสริมการศึกษา	ผู้อ�านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนการ

ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาจ�านวน	15	คน		การวิเคราะห์ใช้การหาค่า

ร้อยละ	ขั้นตอนที่	2		บทบาทที่เป็นอยู่จริงของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลจงัหวดันครราชสมีา	เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามของแต่ละบทบาทมีมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ได้แก่	

มากทีสุ่ด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยทีส่ดุ	โดยผ่านผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา		กลุม่ตวัอย่างเป็นนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี	 พ.ศ.	 2556	 ประชากรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการ										

ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 255	 คน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ�านวน							

155	คน	การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	โดยตารางส�าเร็จรูปของ	Krejcie	and	Morgan	ท�าการสุ่มเพื่อก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

โดยการใช้วิธีการสุ่มตามระดับชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่		ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ขั้นตอนที่	3	สร้างรูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการ

ศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา		โดยการน�าประเด็นข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	3	ล�าดับ

ของแต่ละบทบาทที่เป็นอยู่จริงน�ามาพัฒนาตามองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบ	 ข้ันตอนท่ี	 4	 ประเมินรูปแบบการพัฒนา

บทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา	 เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาบทบาทโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ	แบ่งออกเป็น										

2	ส่วนคือ	ส่วนที่	1	การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ	และส่วนที่2	การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ	แล้วเสนอ								

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินรูปแบบต่อไป

รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดนครราชสีมา
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	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 บทบาทที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย	 บทบาทการมีส่วนร่วม	 บทบาทการบริหารจัดการ	 บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์	

บทบาทการเปลี่ยนแปลง	และบทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร		

	 2.	 บทบาทที่เป็นอยู่จริงของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร	

ส่วนต�าบลจังหวัดนครราชสีมา	โดยภาพรวมทุกบทบาทอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละบทบาท	พบว่า	มีค่า

เฉลี่ยในล�าดับต�่าสุด	3	ข้อสุดท้ายที่จ�าเป็นต้องน�าไปพัฒนา

	 3.	 รูปแบบการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีองค์การบริหาร									

ส่วนต�าบลจังหวัดนครราชสีมา	 ที่ได้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รูปแบบที่ประกอบการพัฒนาต้องมี	 6	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 แนวคิดและ

หลักการ	 วัตถุประสงค์	 บทบาทที่จ�าเป็นต้องพัฒนา	 วิธีการพัฒนา	 แผนการพัฒนา	 และกระบวนการพัฒนามี	 4	 ข้ันคือการ								

เตรียมการ	การประเมินก่อนการพัฒนา	การพัฒนา	และการประเมินหลังการพัฒนา

	 4.	 การประเมินรูปแบบการพัฒนาบทบาทผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาของนายกองค์การบริหาร								

ส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม	

และมีความสอดคล้องของรูปแบบอยู่ในระดับมาก	

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการพัฒนา,	บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษา

ABSTRACT
	 The	research	was	aimed	1)	to	study	the	needed	and	available	role	of	chief	executive	in	sub	district		

administrative	organization,	2)	to	develop	the	model	for	encourage	role	on	school	educational	promotion	

in	sub	district	and	3)	to	asses	suitable	and	available	of	the	model.	The	research	process	consisted	of	four	

steps	:	first,	interviewing	15	administrator	whom	obtained	reward	best	practice.	Second,	survey	questionnaire	

of	 155	 samples	 in	 the	 available	 role	 on	 promoting	 education.	 Third,	 developing	 the	model	 of	 role’s																	

improvement	and	the	fourth,	rechecking	the	model	from	the	experts.

	 The	findings	revealed	that

	 1.	 The	ideal	role	of	chief	executive	of	supporting	education	in	5	sub–districts,	Nakhon	Ratchasima	:	

1)	Participation		2)	Management		3)	Creative		4)	Transformative		5)	Leadership.

	 2.	 The	real	role	of	Chief	Executive	of	the	sub	District	to	promote	school	education	in	the	District				

Administrative	Office	Nakhon	Ratchasima.		The	overall	role	was	in	high	level.	When	considering	in	each	role	

found	to	have	the	last	three	lowest	average	that	need	to	be	developed.

	 3.	 The	development	model	of	the	Chief	Executive	of	the	Sub	District	to	promote	school	education	

in	 the	 District	 Administrative	Office	 Nakhon	 Ratchasima	 has	 Six	 components	 :	 concepts	 and	 principles,										

objectives,	roles	that	need	to	be	developed,	development	method,	development	plan	and	development	

process	that	four	step	were	the	preparation,	the	evaluation	before	development,	the	development	and	the	

evaluation	of	the	development.		

	 4.	 The	 expert	 suggest	 that	 the	model	 development	 of	 the	 chief	 executive	 of	 the	 sub-district																		

administrative	organization’s	role	should	be	used	as	one	of	the	instrument	for	making	a	decision	on	the	

position	of	a	leader	education.

Keyword : 	A	model	development,	sub-district	administrative	organization	role	of	school	promotion
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บทน�า
	 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	ได้กล่าว

ไว้ว่า	 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�านาจเพ่ือให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาเพือ่

พฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษาให้เท่าเทยีมและสอดคล้อง

กับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545		

มาตรา	 6	 ที่ได้ก�าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ	 สติ

ปัญญา	ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการ

ด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข	 และ		

มาตรา	 10	 ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด	 (พระราช

บัญญัติ	การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542,	น.	5)	ในการส่งเสริม	

การศึกษาที่ผ่านมานั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูป

ทางการศึกษา	 โดยได้มีการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	เป็นต้นมา	จากผลของการประเมินพบว่า	

สถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ	 สมศ.	

โดยการประเมินผลในรอบแรกถึงร้อยละ	65	จากสถานศึกษา

ที่มีมากกว่าสามหมื่นแห่งท่ัวประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนใน

ชนบทและผลสมัฤทธิท์างการศึกษาต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(ส�านกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษา,		2554,	น.	5)

	 จากนโยบายของรฐับาลทีผ่่านมาได้เน้นในเรือ่งของการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพของคน	 ถึงแม้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะใช้คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาประเทศก็ตามแต่ในแนวทางการปฏิบัต	ิ

ยงัไม่มทีศิทางการพฒันาคุณภาพคนอย่างเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน

โอกาสทางการศกึษายงัเหมอืนเดิม	คนไทยทุกคนยงัไม่มโีอกาส

ทางการศึกษาอย่างแท้จริง	 ผลลัพธ์ของการพัฒนาดังกล่าว								

ส่งผลให้คนในท้องถิ่นชนบทมีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่า

คนในเมือง		ดังนั้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(เทศบาล	และ

อบต.)	 สถานศึกษา	 ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถ่ินต้อง

ท�าความร่วมมือกันในการเร่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

คนในท้องถิ่นทุกรูปแบบโดยเป้าหมายหลักคือ	การสร้างคนให้

เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและออกมาอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีคุณภาพ	 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน											

ท้องถิ่น,	2551,	น.	81)	ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ส่วนราชการ

ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้ตระหนักถึง

ปัญหาทางการศึกษาท่ีจะท�าให้คนมีคุณภาพ	 จึงได้มีโครงการ

การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น								

ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย	โดยยดึพระราชบัญญตักิ�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน							

ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 เป็นแนวทางก�าหนดให้องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือ													

ทุกระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของ

ท้องถิ่นรัฐบาลจึงได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยข้ึน	 ในวันที่																

5	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2553	 ได้มีการลงนามโดยรัฐมนตรี													

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

ศกึษาธกิารได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัเพือ่พฒันาจดัการ

ศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ	 โดยก�าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่		แต่ละพืน้ทีท่�าบนัทกึข้อตกลงร่วมกนักบัโรงเรยีน

ในพื้นท่ี	 เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทางการศึกษา	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2553,	 น.	 58-59)	 ด้วยเหตุผลท่ีว่า								

มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (เทศบาล	 และ	 อบต.)		

ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินมากท่ีสุด

อยูแ่ล้ว		ส่วนในด้านการส่งเสรมิการศึกษาในท้องถ่ินของนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่จะขาดความรู้		ความ

เข้าใจ	ความสามารถ		ทักษะและประสบการณ์	อีกทั้งไม่ได้จบ

ทางด้านการศกึษามา	จงึเป็นปัญหาในการบรหิารงานในการใช้

บทบาทอ�านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมทางการศึกษาในท้องถิ่น		

จงัหวดันครราชสมีาเป็นจงัหวดัทีม่จี�านวนประชากรเป็นอนัดบั

หนึง่ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มกีารแบ่งพืน้ทีก่ารปกครอง

ออกเป็น	32		อ�าเภอ	287		ต�าบล	3,743		หมูบ้่าน	และมอีงค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 252	 แห่ง	 (กรมส่งเสริมการปกครอง											

ท้องถิ่น,	2556,	น.	113)

	 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่ต้องการศึกษาบทบาทการ		

เป็นผู้น�าของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริม	

การศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ว่าบทบาทท่ีพึงประสงค์และบทบาทเป็นอยู่จริง

นั้นของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นอย่างไร	 เพื่อน�า

ผลลัพธ์ท่ีได้น�าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนาบทบาทของ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษา

โรงเรยีนในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล		จงัหวดันครราชสมีา	

เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ให้เกิด

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 ได้อย่างเหมาะสมตาม

บริบทของท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์ของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 เพ่ือศึกษาบทบาทที่เป็นอยู่จริงของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

	 3.	 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน							

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

	 4.	 เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง

ของรูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหาร								

ส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ท�าให้ทราบถึงบทบาทที่พึงประสงค์และบทบาทที่

เป็นอยู่จริงของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริม

การศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 2.	 ท�าให้ได้รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายก

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในการส่งเสรมิการศกึษาโรงเรยีนใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมาที่มีความ

เหมาะสม	และความสอดคล้องสามารถน�าไปใช้ในการส่งเสรมิ

การศึกษาได้

	 3.	 สามารถน�ารูปแบบการพัฒนาบทบาทไปประยุกต์

ใช้ในการบริหารการวางแผนใช้บทบาทของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	จังหวดันครราชสมีา	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นพ้ืนฐาน

ส�าหรับการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทของนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน									

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ขั้นตอนที่	1	การศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์ของนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน						

ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ผู้ให้

ข้อมูลเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (เทศบาลต�าบล	

และ	 อบต.)	 ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษา	

ประจ�าปี	 2555	 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจ�านวน		

5	คน	และผู้อ�านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (เทศบาลต�าบล	 และอบต.)	 ที่อยู ่ใน							

สังกัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน	5	คน	และ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาจาก

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(เทศบาลต�าบล	และอบต.)	

จ�านวน	5	คน	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	ชนิดเลือกตอบ

มากว่าหนึ่งค�าตอบ	 แล้วน�ามาท�าการวิเคราะห์ได้บทบาทที	่						

พึงประสงค์	5	บทบาท	ได้แก่	บทบาทการมีส่วนร่วม	บทบาท

การบริหารจัดการ	 บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์	 บทบาทการ

เปลี่ยนแปลง	และบทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร

	 ขั้นตอนที่	2	การศึกษาบทบาทที่เป็นอยู่จริงของนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน						

ในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	จงัหวดันครราชสมีา	โดยการ

ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	Scale)	5	ระดับ	 ได้แก่	มากที่สุด	มาก						

ปานกลาง	 น้อย	 น้อยท่ีสุด	 ท�าการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ	

จ�านวน	 5	 คน	 เพ่ือหาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง										

(Index	of	item	-	Objective	Congruence	:	IOC)	(กาสัก																					

เต๊ะขันหมาก,	 2553,	 น.	 139-141)	 ได้ค่าความสอดคล้อง											

ข้อค�าถามเท่ากับ	 1.00	 ทุกข้อ	 แล้วน�าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน	155	คน	การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยตารางส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 and	Morgan	 (สมบูรณ์											

ตันยะ,	 2545,	 น.	 125)	 	 ท�าการสุ่มเพื่อก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	

โดยใช้วธิกีารสุ่มตามระดับชัน้การวเิคราะห์ข้อมลูใช้สถติริะดบั

พื้นฐานค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)		

แปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2546,														

น.	 139)	 แล้วน�ามาแปลความหมายด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ีย							

ตามแนวความคิดของเบสต์	(Best)

	 ขั้นตอนที่	3	การสร้างรูปแบบการพัฒนาบทบาทนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน								

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดนครราชสีมา	 โดย

ท�าการศึกษาจากเอกสาร		แนวคิดทฤษฏี	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับหลักการในการสร้างรูปแบบ	 	 แล้วท�าการวิเคราะห์และ									

จัดกลุ่มบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการ									

ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล		

จงัหวดันครราชสีมา		ท่ีจ�าเป็นต้องพฒันา		โดยพิจารณาประเดน็

ข้อค�าถามท่ีได้จากบทบาทท่ีเป็นอยู่จริงของแต่ละบทบาทโดย

เรียงจาก	 3	 ล�าดับสุดท้ายขึ้นมาสร้างรูปแบบฉบับร่างโดย

ก�าหนดองค์ประกอบโครงสร ้างของรูปแบบการพัฒนา						

บทบาทออกเป็น	6	องค์ประกอบ		ได้แก่		แนวคิดและหลักการ		
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วัตถุประสงค์	 บทบาทที่จ�าเป็นต้องพัฒนา	 วิธีการพัฒนา		

แผนการพัฒนา	 และกระบวนการพัฒนา	 แล้วน�าเสนอต่อ													

ผู ้เชี่ยวชาญเพื่อท�าการตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา

จ�านวน	5	คน

	 ขั้นตอนที่	 4	 	 การประเมินรูปแบบการพัฒนาบทบาท

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษา

โรงเรียนในพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลจงัหวัดนครราชสมีา	

โดยผูท้รงคุณวฒุจิ�านวน	12	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบประเมนิ

รูปแบบ	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ได้แก่	ประเมินความเหมาะสม

และประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ	น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	 5	 คน	 เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	

(Content	 Validity)	 ความชัดเจนของข้อค�าถามแล้วค�านวณ	

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	(กาสัก	เต๊ะขันหมาก,	2553,	

น.	139-141)	ได้ค่าความสอดคล้องของเครือ่งมอืแบบประเมนิ

รูปแบบของข้อค�าถามทั้งฉบับเท่ากับ	1.0	การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ		สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

เป็นระดับพื้นฐานค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	แปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2546,	

น.	 139)	 แล้วน�ามาแปลความหมายด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย								

ตามแนวความคิดของเบสต์	(Best)

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการสังเคราะห์บทบาทเพ่ือหาบทบาทท่ีพึง

ประสงค์ของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการส่งเสรมิการ

ศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมาจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลู	15	คน		ได้บทบาททีมี่คะแนน

ตั้งแต่	 100	 	 คะแนนข้ึนไปท่ีต้องการมี	 5	 บทบาท	 ได้แก่			

บทบาทการมีส่วนร่วม	 (138	 คะแนน)	 รองลงมาคือ	 บทบาท

การบริหารจัดการ	(134	คะแนน)	บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์		

(113	คะแนน)		บทบาทการเปลี่ยนแปลง	(107	คะแนน)	และ

บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร	(100	คะแนน)

	 2.	 ผลการวิเคราะห์บทบาทที่เป็นอยู่จริงของนายก

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในการส่งเสรมิการศกึษาโรงเรยีนใน

พืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสมีา		ได้บทบาท

ที่เป็น	อยู่จริงทั้ง	5	บทบาทอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้	

บทบาทการมีส่วนร่วม	(X	=	4.01)		บทบาทการบริหารจัดการ	

(X	=	4.08)	บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์	(X	=	4.03)	บทบาท

การเปลี่ยนแปลง	 (X	 =	 4.05)	 บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร										

(X	 =	 4.08)	 แต่ละบทบาทมีประเด็นที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุด																		

3	ประเด็น	ที่จ�าเป็นต้องพัฒนา	ดังนี้

	 	 2.1	 บทบาทการมีส่วนร่วม

	 	 	 2.1.1	 ก� าหนดนโยบายในการส ่ ง เสริม

สนับสนุนแนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้กับโรงเรียน											

(X	=	3.85)

	 	 	 2.1.2	 แสดงความคิดในการพัฒนาปรับปรุง

แนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้มีการเรียน

การสอนที่มีมาตรฐาน	(X	=	3.86)	

	 	 	 2.1.3	 การสร้างการยอมรับการไว้วางใจ	

ความเช่ือถือ	 และการยกย่องจากชุมชนและผู้ปกครองที่เกิด

จากการท�างาน	(X	=	3.85)

	 	 2.2	 บทบาทการบริหารจัดการ

	 	 	 2.2.1	 จดับคุลากรขององค์กรท้องถ่ินเข้าร่วม

ในคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให้

สอดคล้องกับการศึกษาของท้องถิ่น	(X	=	3.96)	

	 	 	 2.2.2	 พิจารณาจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้เป็น

ทุนเพื่อการศึกษาของท้องถ่ินให้อย่างยุติธรรม	 และประชุม

หารอืคณะกรรมการเพือ่วางแผนตดิตามประเมนิผลการพัฒนา

ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาด�าเนนิกจิกรรมทางการศกึษาของ

โรงเรียน	(X	=	4.01)

	 	 	 2.2.3	 การตรวจสอบติดตามการจัดหา

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการ

ของโรงเรียน	 และก�าหนดงบประมาณในการพัฒนาปัจจัย												

พื้นฐานโรงเรียนให้มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน	(X	=	4.08)

	 	 2.3	 บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์

	 	 	 2.3.1	 ก�าหนดแนวทางเพื่อแก ้ไขป ัญหา

อปุสรรคระหว่างท�างานไม่ให้เกดิความล้าช้าหรอืความเสยีหาย

ต่อการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาทางการศึกษา	(X	=	3.86)

	 	 	 2.3.2	 วางแผนสนับสนุนงบประมาณพัฒนา

ปัจจัย	พื้นฐานโรงเรียนของ	อบต.	เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนา	

(X	=	3.91)	2.3.3	สนบัสนนุผูป้กครอง/ชมุชนร่วมเข้าเสนอแนว

ความคดิและเข้าเป็นคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์

ทางการศึกษาของโรงเรียน	(X	=	3.96)	

	 	 2.4	 บทบาทการเปลี่ยนแปลง

	 	 	 2.4.1	 การสร้างจิตส�านึกให้มีต่อการพัฒนา

โรงเรียนให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	(X	=	3.84)

	 	 	 2.4.2	 การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา						

เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนโดยการใช้									

งบประมาณของท้องถิ่น	(X	=	3.88)

	 	 	 2.4.3	 สร้างแรงจงูใจในการค้นหาปัญหาทีเ่กดิ

จากชุมชนในด้านการศึกษาของบุตรหลานร่วมกับ	 อบต.และ

โรงเรียน	(X	=	3.89)
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	 	 2.5	 บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร

	 	 	 2.5.1	 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เกดิความ

เข้าใจในการด�าเนินงานของ	อปท.	(X	=	3.96)

	 	 	 2.5.2	 ส่งเสริมให้กับคณะกรรมการสถาน

ศึกษามีเอกภาพและอ�านาจที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริม	(X	=	3.98)

	 	 	 2.5.3	 เสนอบคุลากรทีม่คีวามรูเ้ข้าอบรมการ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความสามารถ

ใช้และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	(X	=	4.15)

	 3.	 รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	จงัหวดันครราชสมีา	ทีไ่ด้สงัเคราะห์

องค์ประกอบของรูปแบบสามารถสงัเคราะห์ได้	6	องค์ประกอบ	

ได้แก่	แนวคดิและหลกัการ	ก�ากบัรูปแบบ	วตัถปุระสงค์	บทบาท

ท่ีจ�าเป็นต้องพฒันา	วธิกีารพฒันาบทบาท	(พฒันาโดยองค์การ

และพัฒนาด้วยตนเอง)	 แผนการพัฒนา	 กระบวนการพัฒนา	

(การเตรียมการ	การประเมินก่อนการพัฒนา	การพัฒนา	การ

ประเมินหลังการพัฒนา)

	 4.	 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง

ของรูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหาร								

ส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลจังหวัดนครราชสีมาผลการประเมินโดย													

ผู้เชี่ยวชาญ	12	คน	ดังนี้

	 	 4.1	 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.23)	 และเมื่อพิจารณาเป็น							

รายข้อ	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 องค์ประกอบของ								

รูปแบบในภาพรวม	(X	=	4.75)	รองลงมาคอื	วธิกีารพฒันาโดย

องค์การโดยภาพรวม	(X	=	4.42)	การประเมินหลังการพัฒนา	

(X	=	4.42)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	 วิธีการพัฒนาโดย

ตนเองบทบาทการบริหารจัดการ	(X	=	4.00)	

	 	 4.2	 การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.18)	 และเมื่อพิจารณาเป็น	

รายข้อพบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 วัตถุประสงค์ของ							

รูปแบบการพฒันาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

ในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร								

ส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 กับแนวคิดและหลักการ													

(X	=	4.50)	รองลงมาคือ	วัตถุประสงค์ของรูปแบบกับวิธีการ

พัฒนาด้วยตนเอง	 (X	 =	 4.42)	 และกระบวนการพัฒนากับ

แผนการพัฒนา	 (X	 =	 4.42)	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	

แผนการพัฒนากับบทบาทการเปลี่ยนแปลง	(X	=	3.92)

	 	 4.3	 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 	 	 4.3.1	 มีความสอดคล้องกับบทบาท	อ�านาจ	

หน้าที	่ตามพระราชบัญญตักิารกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ิน	ดงัน้ัน

รูปแบบการพัฒนาบทบาทฉบับนี้มีความเหมาะสมและความ

สอดคล้องในการน�าไปเป็นแนวทางการด�าเนินงานหรือการ

ปฏิบัติงานในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ให้มีคุณภาพและ									

เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 	 	 4.3.2	 เป็นประโยชน์ต่อผู ้น�าและผู้บริหาร								

ในทุกระดับของงานด้านต่างๆ	 เนื่องจากบทบาทที่น�ามาใช	้								

ในการพัฒนาตามการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นบทบาทท่ีมีความ

ส�าคัญทั้ง	 5	 บทบาท	หากน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

งานของแต่ละบุคคลจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง	 และยัง

เป็นการแสดงออกทางศกัยภาพตนเองในการบรหิารงานให้เกดิ

ผลสมัฤทธิใ์ห้เป็นทีย่อมรบัจากการใช้บทบาทตามอ�านาจหน้าที่

ได้อย่างเหมาะสม	 ส่งผลให้การด�าเนินงานและการปฏิบัติงาน

เกิดประสิทธิ์ภาพมีประสิทธิผลต่อตนเองและองค์กรเป็น						

อย่างดี

	 	 	 4.3.3	 ควรให้มีการพัฒนาท่ีหลากหลายโดย

ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความ

ส�าคญัในการส่งเสริมการศกึษาโรงเรยีนในท้องถิน่	และร่วมกนั

ประเมินผลการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น

อภิปรายผล
	 การวิจัยรูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในครั้งนี้มี

ประเด็นหลัก	4	ประการคือ	บทบาทที่พึงประสงค์	บทบาทที่

เป็นอยู ่จริง	 รูปแบบการพัฒนาบทบาท	 และการประเมิน												

รูปแบบการพัฒนาบทบาท	มีผลการอภิปรายผล		ดังนี้

	 1.	 ท�าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลักการแนวคิด

ทฤษฏี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้น�าของนักการ

ศกึษาและนกัวิชาการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	แล้ว

น�ามา	สนบัสนนุการสร้างเครือ่งมอืเพือ่เกบ็ข้อมลูจากกลุม่ผูใ้ห้

ข้อมูลที่ประสบความส�าเร็จได้รับรางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมการ

ศึกษาของท้องถิ่น		ผลการวิเคราะห์ได้บทบาทที่พึงประสงค์ที่

ต้องการ	5	บทบาท	ได้แก่	บทบาทการมีส่วนร่วม		บทบาทการ

บริหารจัดการ	 บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์	 บทบาทการ
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เปลี่ยนแปลง	บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร		ซึ่งเป็นบทบาทที่ได้

รับการยอมรับจากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลว่าเป็นบทบาทที่มีความ

ส�าคัญซึ่ง	สุเทพ		พงศ์ศรีวัฒน์	(2550,	น.	29-33)	ได้กล่าวว่า

บทบาทการบริหารมีความซับซ้อน		โดยในบางครั้งการบริหาร

กม็ากเกนิไปและในบางครัง้กบ็รหิารน้อยเกนิไป	ย่อมท�าให้เกดิ

ปัญหาในการบริหารงาน	 	 ด้วยเหตุนี้บทบาทหน้าท่ีของผู้น�า								

จึงมีความส�าคัญต่อการบริหารองค์กร		การศึกษาบทบาทของ

ผู้น�านับว่าเป็นแนวทางในการช่วยให้มีความเข้าใจภาวะของ

ผู้น�าในการบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี	

	 2.	 การศึกษาบทบาทที่เป็นอยู่จริงของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบล	จงัหวดันครราชสมีา	ส่วนใหญ่นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเพศชาย	 มีระดับการศึกษา

ปรญิญาตร	ีมกีารด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

ตั้งแต่	5	ปีขึ้นไป	และเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตั้งแต่	10	ปี

ขึ้นไป	 จากผลการศึกษาบทบาทที่เป็นอยู่จริงโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก	และเมือ่พจิารณาแต่ละบทบาท	ผลการวเิคราะห์

พบว่า

	 	 บทบาทการมีส่วนร่วม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	

เน่ืองจากการใช้บทบาทการมส่ีวนร่วมให้ชมุชนเกดิการยอมรบั

ด้วยการแสดงออก	 ด้วยการสร้างความเข้าใจ	 ความไว้วางใจ	

ท�าให้การสร้างพลังร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ	

ร่วมกันถือว่าเป็นบทบาทที่ส�าคัญของนายกองค์การบริหาร	

ส่วนต�าบลในการน�าไปใช้ในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ธีระ	 รุญเจริญ	 (2547,	 น.	 20-21)							

ได้กล่าวถึงบทบาทการมีส่วนร่วมว่าควรมีอิสระ	 มีความ									

คล่องตัวในการบริหารงานและในรูปของคณะกรรมการโดย

เน้นการมีส่วนร่วมจากครู	 และบุคลากร	 รวมทั้งบุคคลและ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

	 	 บทบาทการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู ่ใน						

ระดับมาก	 เนื่องจากการใช้บทบาทของนายกองค์การบริหาร											

ส ่วนต�าบลตามต�าแหน่งอ�านาจหน้าที่ ในด ้านบุคลากร																				

งบประมาณ	 วัสดุ	 และการบริหารงานทั่วไปน้ันมีความ							

เหมาะสมและเป็นอย่างถกูต้องสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน

ทีเ่กดิจากการใช้บทบาทในการบรหิารงาน	ซึง่ถอืว่าเป็นบทบาท

ที่ มีความส�าคัญบทบาทหนึ่งของนายกองค ์การบริหาร															

ส่วนต�าบล		ในการน�าไปใช้ในการส่งเสรมิการศกึษาโรงเรยีนใน

พ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	จังหวดันครราชสมีา	ให้ประสบ

ความส�าเร็จ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Mintzberg.	(1973,	

pp.	92-93)	ว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีคาดว่าผูน้�าใช้บทบาท								

ในการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร	 การแสวงหาข่าวสาร											

การ	 เผยแพร่	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ							

หน่วยงาน	 การสร้างความสมัครสมานของบุคคลและของ

องค์การใช้การตัดสินใจ	 เช่น	 ในการแก้ปัญหา	 การจัดสรรงบ

ประมาณ	การกระจายความรับผิดชอบตามความคิดใหม่ไปยัง

ผู้อื่น

	 	 บทบาทการริเริ่มสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู ่ใน

ระดับมาก	 เนื่องจากการใช้บทบาทของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตามต�าแหน่งอ�านาจหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ									

ด้วยการมีวิสัยทัศน์	 และอุดมการณ์ที่พัฒนาท้องถิ่นให้เกิด	

ความเจริญทัดเทียมกับสังคมในเมือง	 เพื่อให้ประชาชนมี

คณุภาพชวีติทีด่	ี	รูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของ

สังคม	 โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนให้มีคุณภาพ										

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีดีข้ึน	 สามารถออกไปแข่งขันกับ

บุคคลภายนอกในการสอบเข้าในสถานศึกษาระดับสูงได้													

ดังนั้นบทบาทริเริ่มสร้างสรรค์ของนายกองค์การบริหาร											

ส่วนต�าบล		ถือว่าเป็นบทบาทที่ส�าคัญอีกบทบาทหนึ่งที่ต้องใช้

ในการบริหารบุคคล	 งบประมาณ	 วัสดุ	 และการบริหารงาน

ต่างๆ	 ในแนวทางการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบล		จังหวัดนครราชสีมา		ประสบความ

ส�าเร็จได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ													

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	

กัลยรัตน์	เมืองสง	(2550,	น.	153-160)	ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัย

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นต่อลักษณะ

ภาวะผู้น�ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เนื่องจากผู้บริหารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์สามารถขยายขอบเขต

ความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม

	 	 บทบาทการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Bennis	and	Nanus	(1997,	

pp.	66-67)	และ	Lussier	and	Achuane	(2001,	pp.	10-13)								

ท่ีกล่าวว่า	 ผู้น�าจะต้องเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงมาสู่สถาบัน	

เพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพ	 รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร	 และควรจะ

เปลี่ยนในสถานการณ์ใด	 และจะต้องรู้ถึงวิธีการเปล่ียนแปลง	

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์องค์การที่จะได้รับ	 รวมทั้งความ											

ถูกต้องเหมาะสมและค�านึงถึงผู้ตามด้วยและสร้างความรู้สึก

เก่ียวกับความเร่งด่วนและการจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง
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 บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก	เมื่อพิจารณาแต่ละบทบาทอยู่ในระดับมาก	เนื่องมาจาก
การเป็นผู้น�าองค์การบริหารส่วนต�าบลที่ใช้บทบาทได้อย่าง
สมบูรณ์	 	 โดยมีความรู้	 ความเข้าใจทักษะ	 ประสบการณ์												
วิสัยทัศน์	จิตส�านึก	อุดมการณ์	ในการใช้บทบาทตามต�าแหน่ง
อ�านาจหน้าที่ของตนเอง	 โดยไม่มีการหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรอืความซับซ้อนของปัญหาในการบรหิารงานในด้านบุคลากร	
งบประมาณ	 วัสดุ	 และการบริหารทั่วไปขององค์การบริหาร	
ส่วนต�าบล	 โดยการเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนต�าบล		
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนในพืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบล	จังหวดันครราชสมีา	
สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Lussier	 and	 Achuane	 (2001,					
pp.	 10-13)	 ที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้น�าต้องให้ค�าแนะน�าแนวทาง							
การปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานองค์การ		
	 สรุปการใช้บทบาทของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล
นัน้ย่อมขึน้อยูก่บัความรู	้	ความเข้าใจ	ความสามารถ		วสิยัทศัน์		
ทักษะ	ประสบการณ์	โดยต้องให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	
จากองค์การ	 รับผิดชอบและก�ากับดูแลองค์กรปกครอง											
ส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น									
ฝ่ายปกครองจงัหวดันครราชสมีา	ฝ่ายท้องถิน่จงัหวัดนครราชสมีา	
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุน	 โดยต้องเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารงานให้กับนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	ให้มีการพัฒนาตนเองอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ	ซึง่จะท�าให้
เกิดความมั่นใจในการใช้บทบาทตามต�าแหน่งอ�านาจหน้าท่ีได้
อย่างมีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
ท�าให้เกิดความเชื่อมั่น	 ความศรัทธา	 ความไว้วางใจจาก
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น							
	 3.	 รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การ	
บริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย							
คือ	 แนวคิดและหลักการก�ากับรูปแบบ	 วัตถุประสงค์ของร่าง
รูปแบบ	บทบาททีจ่�าเป็นต้องพัฒนา	วธิกีารพัฒนาบทบาท	และ
กระบวนการพัฒนามี	4	ขั้นคือ	การเตรียมการก่อนการพัฒนา	
การประเมินก่อนการพัฒนา	การพัฒนา	และการประเมินหลัง
การพัฒนา	 โดยองค์ประกอบของรูปแบบที่กล่าวมามีความ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศักดิ์ชัย	ภู่เจริญ	(2553,	น.	1-2)	
การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าของผู ้บริหาร
โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มี	 4	 องค์ประกอบคือ	 แนวคิดและหลักการก�ากับรูปแบบ	
วัตถุประสงค์ทั่วไป	 กระบวนการพัฒนา	 คุณลักษณะผู้น�าของ	
ผู้บริหารโรงเรียน	แนวทางการน�ารปูแบบไปใช้	ผูว้จิยัได้ท�าการ
สังเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาบทบาทท่ีได้
จากการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังภาพที่	1

	 4.	 การประเมินรูปแบบการพัฒนาบทบาทของ									
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรยีนในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	จงัหวดันครราชสมีา	
	 	 4.1	 ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา
บทบาทของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการส่งเสรมิการ
ศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด
นครราชสีมา	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก		
เนือ่งจากรูปแบบมคีวามยดืหยุน่		เหมาะสมกับบรบิทของพืน้ที่
ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็น		พบปะพูดคุย		แลกเปลี่ยน
ความรู	้สร้างความเข้าใจ		ในการพฒันาบทบาทด้วยตนเองและ
มีองค์ประกอบของรูปแบบ		วิธีการพัฒนา			และกระบวนการ
พัฒนาท่ีมีความเหมาะในการน�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
บทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในส่งเสริมการ
ศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด
นครราชสีมาได้อย่างเหมาะสมตามต�าแหน่ง	 บทบาทอ�านาจ
หน้าที่	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสรรฤดี		ดีปู่	(2553,	น.	
121-129)		เรือ่งรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าทีพ่งึประสงค์ของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	
กลุม่ภาคเหนอืตอนล่าง	พบว่า	การประเมนิความเหมาะสมของ
รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 เนื่องจากใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านภาวะผู ้น�า	 และได้ศึกษา
วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฏแีละงานวจิยัเป็นพืน้ฐาน
ตามกระบวน	การวจิยัทีไ่ด้ออกแบบไว้และมแีนวคดิการก�ากบั
รูปแบบ	
	 	 4.2	 ความสอดคล้องของรูปแบบ	 โดยภาพรวม							
มคีวามสอดคล้องอยูใ่นระดบัมาก	เนือ่งจากมกีารเปิดโอกาสให้
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับการพัฒนามีวิธีการและ
กิจกรรมการพัฒนา	 โดยองค์การและการพัฒนาด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง		เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	และทักษะใน
การใช้บทบาทตามอ�านาจหน้าทีใ่นการส่งเสริมการศกึษาให้กบั
โรงเรยีนในพืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบล		จงัหวดันครราชสมีา	
ซึง่รปูแบบการพฒันามีความสอดคล้องกับกระบวนการพฒันา
บทบาทและการวิจัย	4	ขั้นตอนคือ		1)	ขั้นการเตรียมการก่อน
การพฒันา	2)	ขัน้การประเมนิก่อนการพฒันา	3)	ขัน้การพฒันา
บทบาทฯ	 	 4)	 	 ข้ันการประเมินหลังการพัฒนาบทบาท	 และ								
ยงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของกลัยา		ไผ่เกาะ	(2546,	น.	6-7)	
เรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล	สังกัด
กระทรวงกลาโหม	 พบว่า	 รูปแบบการพัฒนานั้นมีความ
สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาด้านบทบาททางวิชาการ												
มีกระบวนการพัฒนา	5	ขั้นคือ	1)	การประเมินความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนา		2)	การเตรียมการ	3)	การพัฒนา	4)	การ

ฝึกปฏิบัติ	5)	การประเมินผล	
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รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริม

การศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทการมีส่วนร่วม

บทบาทการบริหารจัดการ

บทบาทริเริ่มสร้างสรรค์

บทบาทการเปลี่ยนแปลง

บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กรองค์กร

ขั้นที่	1	

การเตรียมการ

การเตรียมความพร้อมให้กับ

ผู้รับการพัฒนา		ดังนี้

1.	 เตรียมความรู้	และความ	

	 เข้าใจถึงความจ�าเป็นใน		

	 การพัฒนา

2.	 แนวทางการพัฒนา	 	

	 กิจกรรม/วิธีการพัฒนา

ขั้นที่	2	

การประเมินก่อนการพัฒนา

ขั้นที่	3

การพัฒนา

แนวคิดและหลักการ

วัตถุประสงค์

บทบาทที่จ�าเป็นต้องพัฒนา

บทบาทที่จ�าเป็นต้องพัฒนา

วิธีการพัฒนาบทบาท

โดยองค์การ ด้วยตนเอง

แผนการพัฒนาบทบาท

แผนการพัฒนาบทบาท

กระบวนการพัฒนา

เป็นการประเมินบทบาท

นายก	อบต.	ดังนี้

1.		วัตถุประสงค์

2.	 ประเด็นการประเมิน	 	

	 บทบาท

3.	 วิธีการ/กิจกรรม

4.	 เกณฑ์การประเมิน

การบทบาทนายก	อบต.	 

แบ่งเป็น	5	แผน	ดังนี้	

1.		บทบาทการมีส่วนร่วม	

2.		บทบาทการบริหาจัดการ	

3.	บทบาทการริเริ่ม	 	

	 สร้างสรรค์	

4.	บทบาทการเปลี่ยนแปลง	

5.		บทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร

ขั้นที่	4

การประเมินหลังการพัฒนา

การประเมินบทบาท

นายก	อบต.	ดังนี้

1.		วัตถุประสงค์				

2.		วิธีการ/กิจกรรม

3.		เกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์กลับไปพัฒนาใหม่ในด้านที่ไม่ผ่าน

ภาพที่ 1	รูปแบบการพัฒนาบทบาท
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ข้อเสนอแนะ
	 มีข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้นีแ้บ่งออกเป็น	2	ประเดน็	

ดังนี้

 1. เชิงนโยบาย 

	 	 1.1	 จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาบทบาท

ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษา

โรงเรียนในพืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบล	จังหวดันครราชสมีา	

มีความเหมาะสม	 และสอดคล้อง	 จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(เทศบาลต�าบล	และ	อบต.)	ด้วยการน�า

รูปแบบการพัฒนาบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน						

ในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	ไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพ

ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการใช้บทบาทในการ

บริหารตามอ�านาจหน ้าที่ ให ้ เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน																						

โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่ของ

ตนเอง		เพือ่เป็นการตอบสนองการกระจายอ�านาจทางด้านการ

ศึกษาให้กับท้องถิ่นของรัฐบาล	 ที่ต้องการให้ประชาชนใน							

ท้องถิ่นมีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี	 ชุมชนให้มีความ									

เข้มแข็ง		ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกของความเป็นไทย								

ด้วยการสร้างความทัดเทียมทางด้านสิทธิบุคคล	 เสรีภาพ

ทางการศึกษาให้อย่างทั่วถึง	และให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ		สังคม		จึงเห็นควรน�ารูปแบบ

การพัฒนาบทบาทดังกล่าวไปก�าหนดเป็นนโยบายในการ

พัฒนาศักยภาพของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไปสู่การ

ปฏบิติัเพ่ือให้เกดิความชัดเจนในการบริหารงานในการส่งเสรมิ

การศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา	ได้อย่างเหมาะสม	

	 	 1.2	 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทบาทของนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน						

ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีวิธี

การพฒันาบทบาทตามกระบวนการพฒันาตามแผนการพฒันา									

5	แผน	ไดแ้ก่		แผนการพฒันาบทบาทการมสีว่นร่วม		แผนการ

พัฒนาบทบาทการบริหารจัดการแผนการพัฒนาบทบาท								

การริเริ่มสร้างสรรค์		แผนการพัฒนาบทบาทการเปลี่ยนแปลง		

และแผนการพัฒนาบทบาทการเป็นผู ้น�าองค์กร	 จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการใช้บทบาทตามอ�านาจหน้าท่ีของ

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล		เน่ืองจากปัจจุบนันายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	(เทศบาล	และ	อบต.)	ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

จากประชาชนเข้ามาบรหิารท้องถิน่โดยแต่ละบคุคลนัน้มอีาชีพ	

และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้มคีวามรู	้	มคีวามเข้าใจ

และความสามารถในการบริหารงานโดยใช้ต�าแหน่ง	 บทบาท	

อ�านาจหน้าที	่อย่างไม่มรูีปแบบทีช่ดัเจน	ซึง่จะท�าให้การบรหิาร

งานไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัตามทีร่ฐับาลได้กระจายอ�านาจ

ทางการศึกษาให้กับท้องถิ่น	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความความรู	้	

ความเข้าใจ	 ไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาส่งเสริมการ

ศกึษาโรงเรยีนในพืน้ทีข่องตนเอง	จงึเหน็ควรจดัแผนการพฒันา

ศักยภาพในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล		

เข้าเป็นนโยบายของท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น		ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ได้แสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของบทบาทของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลไว้อย่างชัดเจน	

 2. เชิงปฏิบัติ

	 	 2.1	จากผลการวิจัยรปูแบบการพฒันาบทบาทของ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษา

โรงเรยีนในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล		จงัหวดันครราชสีมา	

ในการบริหารงานตามบทบาทอ�านาจหน้าที่ของนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(เทศบาล	และ	อบต.)	นั้นไม่มีรูปแบบที่

ชัดเจน	ท�าให้การบริหารงานตามบทบาทอ�านาจหน้าที่ไม่เป็น

ไปตามวตัถปุระสงค์หรอืความต้องการทีก่�าหนด	จงึเหน็ควรให้

มีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานตามบทบาทอ�านาจ

หน้าที่	 โดยเฉพาะในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ี	

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ด้วยการน�ารปูแบบการพฒันามาใช้

เป ็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให ้ เกิดทักษะ	 เ พ่ิม

ประสบการณ์	 ในการบริหารงานและเป็นรูปแบบมีมาตรฐาน

เดียวกัน	 และเป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบท	 ส่งผลให้เกิด

ประโยชน์ทางด้านการศกึษาในท้องถ่ิน		และเป็นการตอบสนอง

ความต้องการของรฐับาลในการกระจายอ�านาจในการศกึษาให้

กับท้องถิ่น

	 	 2.2	 	จากผลการวิจัยการพัฒนาบทบาทของนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน							

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เพื่อให้เกิดการยอมรับ									

จากชุมชนท้องถิ่นและสังคม	 จึงเห็นควรน�าแผนการพัฒนา

บทบาทที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล		โดยเฉพาะในด้านการส่งเสรมิ

การศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา	 เพื่อให้เกิดศักยภาพในการบริหารงานตาม

บทบาทอ�านาจหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมมปีระสทิธภิาพ	เกดิการ

ยอมรับของผู้ปกครอง		ชุมชน		สังคม		และท�าให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและต่อองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้จะเป็นการ

แสดงให้สงัคมเห็นว่าการทีม่คีวามแตกต่างทางด้านอาชพี	และ
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ทางด้านระดับการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

นั้นไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานในการใช้บทบาทอ�านาจ

หน้าท่ีบริหารงานโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลให้ประสบผลส�าเร็จ
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