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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส า เ ร็จในการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้า ท่ี ของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด  
(2) เพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
(3) เพื่อศึกษาระดับความสัมพนัธ์ของปัจจยัการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับความส าเร็จใน 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ (4)  เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด (5) เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด และ (6) เพื่อสร้างรูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ท่ีมีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด จ านวนรวม 263 คนโดยใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของ ทาโร ยามาเน  
และการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คน และการจดัประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) จ  านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5 ระดบั  จ  านวน 82 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .92 และแบบสอบถามปลายเปิด
เก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  
( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ 
Pearson’s Product- Moment Coefficient และการวเิคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear 
Regression)โดยวธีิ Stepwise อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือจ าแนก
เป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ดา้นการกระจาย
อ านาจ ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นสมรรถนะ และดา้น
การใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ (2) ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบั มากทั้ง 8 ดา้น เรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ ดา้น
การอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน  ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการ
ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม และดา้นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (4) ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ด้านการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ด้านการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน สามารถเขียนสมการ
ท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 ตวัแปร  ในรูปของคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี  Zr = .276Z6 + 
.232Z8   +.211Z1 +.197Z2   +. 158Z4 + .142Z5  และ (5) ขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
เรียงล าดบัตามความถ่ี 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายใน
ชีวติประจ าวนั ผูใ้หญ่บา้นควรไดรั้บการฝึกอบรมการบริหารสมยัใหม่ ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนเก่ียวกบัการท างานของผูใ้หญ่บา้น ควรมีการฝึกความแข็งแกร่งดา้นร่างกายและจิตใจและ
อารมณ์ของผูใ้หญ่บา้น และควรใหโ้อกาสประชาชนเป็นผูเ้สนอปัญหาของหมู่บา้น 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were; (1) to study factors levels of new public management 
resulting the success of work performance   under  the  roles and duties of the heads of villages in Roi-
et Province; (2) to study the success levels  of work performance   under  the  roles and duties of the  
heads of villages in Roi-et Province; (3) to study the relationship  of new public management with the 
success of work performance   under  the  roles and duties of the heads of villages in Roi-et Province;   
(4) to study factors of new public management resulting the success of work performance under the  
roles and duties of the heads of villages in Roi-et Province; (5) to collect their suggestions to factors  
resulting the success of work performance   under  the  roles and duties of the heads of villages in Roi-
et Province; and (6) to establish the model of factors  resulting the success of work performance   
under  the  roles and  duties of the heads of villages in Roi-et Province. The samples of the quantitative 
research  were 263 persons related to the of work performance under  the  roles and duties of the heads 
of villages in Roi-et Province calculated by Taro Yamane formula. The focus group of the qualitative 
research were 16 persons selected through purposive sampling for interviewing and 16 persons in 
focus group activity. The instrument for quantitative  research was five rating scale questionnaire with 
82 items of reliability level at 0.92 and semi- formal interview form for qualitative research. The  
statistics used were frequency, mean, standard deviation, Pearson’s product-moment correlation 
coefficient  and multiple regression by Stepwise method  with the statistic significant. 
 The results of the research were as follows; (1) The factors  levels of new public management 
resulting the success of work performance   under  the  roles and duties of the heads of villages in Roi-
et Province as a whole were rated at high level. As classified by aspect, all eight aspects were rated at 
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high level placed in descending order of each mean were the participation democracy, the good 
governance, the result – oriented  work, the decentralization, the professional administration, the work 
assessment, the competency and the work performance strategy; (2) The success of work performance 
under  the  roles and duties of the heads of villages in Roi-et Province was rated at high level. As 
classified by aspect, all eight aspects were rated at high level  placed in descending order of each mean 
were the service, the community leader,  the public sector representative, the people justice focus, the 
governing, the keeping of peace and order, the coordination with the local government, the economic 
and social development  and  the conservation of national resources and environment; (3) The 
relationship between the new public management and the success of work performance   under the  
roles and duties of the heads of villages in Roi-et Province was rated at moderate level; (4) The factors 
of new public management resulting the success of work performance  under  the  roles and duties of 
the heads of villages in Roi-et Province  were     the good governance, the participation democracy, the 
result – oriented  work, the professional administration, the decentralization and the work assessment 
as  shown in the  standard equation; Zr = .276Z6 + .232Z8   +.211Z1 +.197Z2   +. 158Z4 + .142Z5;and (5) 
The five highest frequency suggestions to factors  resulting the success of work performance under  
the  roles and duties of the heads of villages in Roi-et Province  from each aspect garnered from 
conducting the research were;  the people should be educated about law in daily life. The heads of 
villages should be trained about modern administration. The satisfaction of the people towards the 
work of the heads of the villages should be assessed.   The heads of the villages should be trained for 
strong bodies,  the firm of minds  and emotion and the people should be invited to present the 
problems of the villages. 
 
Keywords : Factors Effected Political Participation 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือและค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ยิ่งของ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ ดร.รังสรรค์ อินทน์จนัทน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี   
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.เรวตัร ชาตรีวิสิฏฐ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์  สุทธิศยั  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิทธิพรร์ สุนทร ท่ีกรุณาให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ ในการปรับปรุง
วทิยานิพนธ์ใหไ้ดม้าตรฐานตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร    
 ขอขอบพระคุณ ดร.ปกรณ์ ดีเสมอ ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราภรณ์ บาริศรี อาจารยค์ณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัร้อยเอด็  ดร.ประจญั จนัเติบ  อดีตอาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏมหาสารคาม ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช วุฒิการศึกษา อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารยห์ลกัสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด ท่ีกรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเคร่ืองมือการวจิยั   
 ขอขอบพระคุณ เป็นอยา่งดียิง่ต่อกลุ่มตวัอยา่งทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลและ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงผูเ้สียสละเวลาใหส้ัมภาษณ์และร่วมสนทนากลุ่มยอ่ย  
 ขอน้อมร าลึกพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อ แม่จนัทร์ดวง  แซ่เอ็ง ผูล่้วงลบัท่ีเป็นมารดาผูสุ้ดประเสริฐ
ของผูว้ิจยั ผูพ้ร ่ าสอนแต่ความดี และคอยเตือนสติเม่ือลูกหลงผิด และเต่ียเทียมฮก สวสัด์ิพานิช บิดา
ผูใ้หก้  าเนิด และขอขอบคุณ คุณอภิชาติ  ธิโนชยั สามี ท่ีให้โอกาส รวมถึงเด็กชายฐิติภทัร์ และเด็กหญิง
ฐิติขวญั ธิโนชยั บุตรฝาแฝดทั้งสองท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ตลอดจนญาติพี่นอ้ง และเพื่อนร่วมงาน ท่ีเป็น
ก าลงัใจส าคญัของผูว้ิจยั พร้อมทั้งช่วยเหลือสนบัสนุน ท าให้ประสบความส าเร็จดว้ยความภาคภูมิใจ
เป็นอยา่งยิง่ 
 ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู ้วิจ ัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของ  
บูรพาจารยท่ี์ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน 
 
  นางวภิาภทัร์ ธิโนชยั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

      องค์การภาครัฐในอดีตได้รับการวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบนัด้วยเหตุท่ี
วิธีการบริหารในรูปแบบเดิมท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็น และขนาดใหญ่เกินไป ท าให้มีการ
ใชท้รัพยากรมาก จึงมีการเปล่ียนแปลงขนาดของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ 
(Peters, 1994, p. 299) นอกจากนั้นยงัมีการโจมตีขอบข่ายความรับผิดชอบของภาครัฐ ท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงการบริหารจดัการภาครัฐเช่นการโอนภารกิจของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการ ประเทศ
องักฤษมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  และท่ีส าคญัคือมีการเปล่ียนแปลงในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีท่ีให้การสนบัสนุนเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของเอกชนมากท่ีสุด โดยรัฐเขา้ไปยุง่เก่ียวนอ้ย
ท่ีสุด โดยให้กลไกตลาดท าหน้าท่ีอย่างเสรีและน าความรู้ทางเลือกสาธารณะเขา้มาใช้ ซ่ึงมีท่ีมาจาก 
การน าเอาหลกัเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบัศาสตร์ทางการเมืองและการบริหารแบบประชาธิปไตย
เพราะมีความเช่ือว่าสามารถแกปั้ญหาการบริหารแบบระบบราชการได ้ ทั้งน้ีเพราะทางเลือกสาธารณะ
เป็นศาสตร์ท่ีน าเอาหลกัพฤติกรรมตลาดมาอธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจในส่วนของภาครัฐ รวมกบั
การน าเอาความรู้ทางการเมืองมาใชใ้นการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการอนั
หลากหลายของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากโลกาภิวตัน์ (Globalization) และมีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี(Hughes, 2003, pp. 320-321) 
 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนถูกแทนท่ีด้วยรูปแบบและวิธีการบริหารแบบใหม่ ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีเปล่ียนไปขององค์การ ดังจะเห็นได้จากการท่ีองค์การภาครัฐ 
ได ้ปรับเปล่ียนรูปแบบ และวธีิการบริหารแบบเดิมเป็น “การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM)” หรืออาจเรียกว่า “การบริหารจดัการนิยม (Managerialism)” บา้ง “การบริหาร
ภาครัฐท่ีมีฐานระบบตลาด (Market-based Public Management)” บา้ง “การบริหารการปกครองแบบ
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Government)” บา้ง แต่โดยทัว่ไป “การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” 
มกัใชแ้ทนกนัไดก้บั “การบริหารจดัการนิยม”  (จุมพล หนิมพานิช, 2548, น. 2) อยา่งไรก็ตาม แทจ้ริง
แลว้ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่น้ีมิไดเ้ป็นนวตักรรมทางการบริหารแต่ประการใดแต่ทวา่เป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนนานมาแลว้ คือมีการปฏิรูปภาครัฐ (Public Sector Reform) โดยเร่ิมด าเนินการในประเทศเยอรมนี
มีเป้าหมายในการแบ่งปันหรือจดัสรรทรัพยากรภาครัฐ หรือมีการกระจายทรัพยากรใหม่เพื่อดูแลความ
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อยู่ดีกินดีของประชาชนและปกป้องลทัธิทุนนิยมจากภยัคุกคามของกระบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่ม
ผูใ้ช้แรงงาน และมีความมุ่งหวงัในการพฒันาการด้านการบริหารจดัการ ต่อมาไดน้ ามาใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา โดยแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management) หรือท่ีนิยมเรียกสั้ น ๆ ว่า NPM เป็นการผสมผสานระหว่าง
เศรษฐศาสตร์ Neoclassic Economy เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบนั(Institutional Economy) และเทคนิควิธีการ
บริหารจดัการสมยัใหม่ (New Management Technique) นอกจากนั้นยงัน าแนวคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตย
แนวใหม่ (New Democracy) อนัเป็นการผสมผสานระหวา่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหลกันิติ
ธรรม  มาใชร่้วมดว้ย (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2549, น. 24)     
 กรณีประเทศไทย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 ระบบราชการไทย  
เปล่ียนเป็นองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีสลบัซบัซ้อน มีบทบาทและภารกิจครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ  
มีล าดบัชั้นการบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่กนั  สายการบงัคบับญัชายาว มีกระบวนการปฏิบติังานท่ียุ่งยาก
สลบัซบัซอ้น เนน้กระบวนการและวธีิปฏิบติัมากกวา่ผลงาน ขาดการประสานงาน  ปฏิบติังานโดยอาศยั
ฐานจากระเบียบเป็นหลกั จึงมีกฎระเบียบมากท่ีไม่ทนัสมยั ไม่ชดัเจน ไม่เป็นแบบแผนท่ีสามารถน ามา
อา้งอิงได ้ และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการอยา่งเร่งด่วนของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพราะค าตอบท่ีประชาชนไดรั้บอยู่เสมอคือ “ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ” ไม่สามารถด าเนินงานเป็นอย่าง
อ่ืนได ้ขณะเดียวกนั  ประชาชนและขา้ราชการบางคนไดอ้าศยัช่องวา่งของระเบียบ หลีกเล่ียงหรือมีการ
ละเมิดระเบียบ อนัเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และพวกพอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2558, น. 2)                                    
 นอกจากนั้น ระบบบริหารงานภาครัฐของไทยท่ีผ่านมามีปัญหาท่ีส าคญัหลายประการ (จุมพล 
หนิมพานิช, 2550, น. 409) เช่น  
  1. ความลา้สมยัของโครงสร้างราชการท่ีใชม้านาน โดยมีการปรับแต่งบางส่วนเป็นระยะ แต่
ยงัไม่เคยมีการปรับร้ือทั้งระบบ และมีการขยายตวัของภาระหน้าท่ีของหน่วยงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่ามา ส่งผลให้มีหน่วยงานกระจดักระจาย มีภารกิจซ ้ าซ้อน สับสน ยากต่อการ
ประสานงานและไม่คล่องตวัในการบริหารงานและการให้บริการ บกพร่องในกรท าภารกิจบางส่วนท่ี
จ าเป็นส าหรับสังคมยคุใหม่ เน่ืองจากขาดผูดู้แลรับผิดชอบอยา่งจริงจงั 
  2. กฎ ระเบียบแข็งตวั รัดรึง ซ ้ าซ้อน และล้าสมยั ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ยุ่งยากเสียเวลา 
และสูญเปล่า และเกิดความเสียหายต่อโอกาสของประเทศและสาธารณชน 
  3. ระบบบริหารและการตัดสินใจแบบรวมศูนย์อ านาจ กระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ท าให้การสั่งการล่าชา้ ผิดพลาดเน่ืองจากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ สูญหาย หรือถูกบิดเบือน
ระหวา่งทาง  
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  4. ขา้ราชการท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ มีรายไดต้  ่า ระบบการแต่งตั้งโยกยา้ยมีปัญหา ท า
ใหข้าดความตั้งใจและขวญัก าลงัใจในการท างาน  
  5. ขา้ราชการบางส่วนยงัยึดติดกบัทศันคติแบบเดิมคือความเป็นเจา้ขุนมูลนาย สร้างอิทธิพล
จากการใชอ้ านาจรัฐ ไม่น าพาบทบาทท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
  6. ขาดระบบการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่และการฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวงซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุนแรงซบัซอ้น และขยายวงกวา้งไปเร่ือย ๆ 
 ขณะเดียวกนั ในทางการเมือง รัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลมกัมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ แต่ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมท่ีแสดงว่าระบบราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนอย่าง
ชดัเจน ข่าวคราวเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ในวงราชการก็มิไดล้ดน้อยลง ในทางกลบักนั  มีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึนจนกลายเป็นตน้ทุนตวัหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย  ดงันั้น เม่ือประเทศไทยเผชิญ
วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีร้ายแรงใน ปี 2540 แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของ “กลไกระบบราชการท่ี
รับผิดชอบทางดา้นเศรษฐกิจ” ท่ีไม่สามารถเตือนภยัให้ผูบ้ริหารประเทศไดท้ราบล่วงหน้าและหาทาง
แกไ้ขอย่างทนัท่วงที จนท าให้ประเทศตอ้งตกอยู่ในภาวะท่ีตอ้งยอมจ านนต่อกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) อยา่งส้ินเชิง ผลท่ีตามมาคือท าให้นกัวิชาการและนกัทฤษฎีทั้งหลายไดทุ้่มเทเวลาและ
ความพยายามในการค้นควา้หาวิธีการท่ีจะก าหนดแนวทาง เง่ือนไขเพื่อสร้างความสมดุลในการใช้
อ านาจภาครัฐและระบบราชการ ตลอดจนวิธีการในการพฒันาประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลท า
ให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ในสาขาการบริหารจดัการภาครัฐอย่างกวา้งขวาง และมีการประยุกต์หลกั
ทฤษฎีและวิชาการต่างๆเกิดข้ึนมากมาย และมีรูปแบบการบริหารงานแนวใหม่ท่ีหลากหลาย ท าให้เกิด 
แนวคิดหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ “การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ” ได้แก่กรอบคิด  “การบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่”  ท่ีมุ่งใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบราชการไทย (ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน, 2551, น. 6)                
 แนวคิดการบริหารจดัภาครัฐแนวใหม่ (NPM) จึงเป็นแนวคิดการบริหารท่ีไดรั้บความสนใจเป็น
อยา่งมาก ดว้ยเหตุผลท่ีว่าการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานภาครัฐ ตามแนวคิดดงักล่าวจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน อยา่งไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวถือเป็นส่ิงใหม่ส าหรับการบริหารงานภาครัฐ
ของไทย  ซ่ึงการน าหลกัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในการปฏิรูประบบราชการไทย 
เป็นการมุ่งสู่ทิศทางท่ีจะปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและได ้มาตรฐาน ปรับเปล่ียน
วิธีการท างานของภาครัฐ และปรับวิธีการบริหารก าลังคนให้สามารถเทียบเคียงได้กับเอกชน 
ความส าเร็จของการปรับใชห้ลกัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของทุกฝ่ายใน
ภาคราชการในการท าความเขา้ใจและปรับเปล่ียนกรอบแนวคิดและวิธีการ ท างานให้ไปสู่เป้าประสงค์
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ร่วมกัน ในกรณีของประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการโดยการยึดแนว NPM เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์คุม้ค่ากบัประชาชนมากท่ีสุด (วรีะศกัด์ิ เครือเทพ, 2559, น. 1)  
 ปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยจึงไดมี้การปฏิรูประบบราชการโดยน าแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่มาประยุกต์ใช้เป็นหลกัคิดผสมผสานกบัหลกัการของแนวคิดตามระบอบ ประชาธิปไตยยุค
ใหม่ท่ีเนน้การสร้างระบบราชการท่ีมีคุณลกัษณะของระบบเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  มีการน าแนวคิดและเคร่ืองมือ
การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้   ท าให้ขีดความสามารถของภาครัฐดีข้ึนระดับหน่ึง โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นองค์การหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบาย
ดงักล่าว (สรวชิญ ์เปรมช่ืน, 2556, น. 1)    
 อยา่งไรก็ตาม จากการด าเนินงานเพื่อปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมการพฒันา
ประเทศ โดยจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายในประเทศพบว่า การบริหารจดัการ
ภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องท้องถ่ินยงัต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  เพราะ
องค์การภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ต้องมีการพฒันาระบบการ
ท างาน ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกบัหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เพิ่มการให้บริการ
ประชาชนให้ไดม้าตรฐานสากล สกดักั้นการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้ขยาย ในวงกวา้ง  ประการ
ส าคญัคือฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐต้องไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพราะจะสร้างความ
เสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อระบบราชการตั้งแต่ระดบัชาติและระดบัภูมิภาค รวมถึงระดบั
ทอ้งถ่ินดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, น. 9)    
 การปกครองส่วนภูมิภาคของไทย ในส่วนของอ าเภอมีนายอ าเภอเป็นผู ้ปกครองดูแลมี 
ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูช่้วยในการพฒันาหมู่บา้นของตนเอง หมู่บา้นเป็นหน่วยปกครองท่ีครอบคลุมทุกพื้น
ทั่วประเทศ ซ่ึงเรียกเป็นภาษาราชการว่า “การปกครองท้องท่ี” ซ่ึงเร่ิมต้นมาจากรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 โดยไดท้รงโปรดให้มีการทดลองจดัระเบียบการ
ปกครองต าบล หมู่บา้น ข้ึนท่ีอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เม่ือ ร.ศ. 111 (พุทธศกัราช 
2435) โดยให้ราษฎรเลือกผูใ้หญ่บา้นแทนการแต่งตั้งโดยเจา้เมืองดงัแต่ก่อน นบัแต่นั้นมาจึงไดมี้การจดั
ระเบียบการปกครอง หมู่บา้น ตามหวัเมืองต่าง ๆ โดยตราเป็นพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ร.
ศ. 116 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 6 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 
ข้ึนใชบ้งัคบัแทน และไดมี้การใชสื้บเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (กรมการปกครอง, 2552, น, 19) 
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 การปกครองทอ้งท่ีของไทยเป็นไปตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 12 พุทธศกัราช 2552 ไดจ้ดัรูปแบบการปกครองทอ้งท่ีประกอบดว้ย อ าเภอ  
ต าบล และหมู่บา้น และ ในส่วนต าบลและหมู่บา้นให้มีผูป้กครอง มาจากการเลือกของราษฎรภายใน
หมู่บา้น เรียกว่า “ก านนั” และ “ผูใ้หญ่บา้น”  ส่วนผูใ้หญ่บา้นเดิมชาวบา้น เรียกวา่ “นายบา้นหรือกวน
บ้าน”  มีหน้าท่ีดูแลความสงบเรียบร้อย พฒันาหมู่บ้าน ทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การ
ปกครองรูปแบบน้ีมีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ส่วนอ่ืน ๆ หากราษฎรในหมู่บา้นมีความอยูดี่ กินดี 
โดยผูใ้หญ่บา้นมีความคิดสร้างสรรคแ์ลว้ ถือไดว้า่ประเทศชาติโดยส่วนรวมมีความเจริญกา้วหนา้ แมว้า่
หมู่บ้านจะเป็นหน่วยของการปกครองท่ีเล็กท่ีสุดแต่ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นในแต่ละหมู่บ้านนั้นก็ถือเป็น
หน่วยงานทางการปกครองท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  และเป็นพื้นฐานส าคัญในการพฒันา
ความกา้วหนา้ และ ความมัน่คงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กรมการปกครอง, 2552, น. 12)   
 ในการด าเนินงานของผูใ้หญ่บา้นท่ีผา่นมาพบว่า  ยงัคงประสบปัญหาการขาดการน าแนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ไปปรับใชใ้นการด าเนินงานของตน โดยเห็นไดเ้ม่ือมีกระแสการกระจายอ านาจ
ไปสู่องคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าให้ก านนั และผูใ้หญ่บา้นบางพื้นท่ีเกรงวา่ตนเองจะสูญเสียอ านาจ ได้
ออกมาต่อตา้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงปัญหาการผูกขาดอ านาจและสั่ง
สมอิทธิพลในพื้นท่ี (ตระกูล มีชยั, 2545, น. 12-14) จากการวิจยัของ อชักรณ์ วงศป์รีดี และคณะ (2558, 
น. 99) พบว่าการบริหารและด าเนินงานของก านนัและผูใ้หญ่บา้นในประเทศไทยปัจจุบนัมีระดบัการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่อยู่ในระดบัปานกลาง และประสบกบัปัญหาการขาดปัจจยัทางการบริหาร
ได้แก่ การขาดการวางแผน ภาวะผูน้ า ขาดการประสานการด าเนินงานกับองค์กรในพื้นท่ีและการ
ประเมินผลเพื่อควบคุมการบริหารงาน ขาดการรายงานผลการปฏิบติังาน รวมถึงการขาดทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีออนไลน์ในการประสานงานกบัหน่วยงานหรือหาขอ้มูลท่ีจ าเป็น และจากศึกษาของพระครู
โกศล วชิรกิจ และพิษณุ บุญนิยม (2559, น. 16) ไดใ้ห้แนวคิดไวว้า่หากก านนัและผูใ้หญ่บา้นขาดการน า
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ไปปรับใช้ในการปฏิบติัราชการของตนจะส่งผลให้การรักษาความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บา้น การอ านวยความเป็นธรรม การบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แก่ประชาชน รวมถึงการ
ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการประทุษร้าย ต่อชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชน ในหมู่บา้น/
ชุมชนไม่มีคนกลางในการประสานหรืออ านวยความสะดวก และจากการวิจยัของ องัคณา มะปะทา 
(2557, น. 92) ท่ีไดว้ิจยัสมรรถนะในการปฏิบติังานตามบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะในการปฏิบติังานตามบทบาทของก านัน
ผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของเลขานุการคณะกรรมการ
หมู่บา้นโดยรวม และรายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากน้อย  ดงัน้ี ดา้นการ
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อ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน ดา้นการบริการ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม 
และด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามล าดับและจากผลการวิจยัของสมชาติ  
สมรักษ ์(2557, น. 84) ไดว้ิจยัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชน ทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และดา้นหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบเก่ียวดว้ยความอาญา และดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก นอกจากนั้นยงัมีผลการวิจยัของ วิภา รุ่งจรัส (2559, น. 76) ท่ีได้วิจยั ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด อยู่ในระดบัมาก  และจากการวิจยั
ของ ศุภชยั คล่องขยนั (2559, น. 114) ท่ีไดว้ิจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การพฒันาทรัพยากรบุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ผลการวิจยัพบว่าการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหมท่ี่ของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นมุ่งเนน้ผลลพัธ์ ดา้นการวดัผลการปฏิบติังาน ดา้นการกระจายอ านาจและการแบ่งยอ่ยเป็นหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดา้นการแข่งขนั ดา้นการท างานในรูปแบบสัญญา หรือคลา้ยสัญญา ดา้นการจดัการการเงินและ
บญัชี ดา้นความโปร่งใส อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการเลียนแบบภาคเอกชน ดา้นการเน้นลูกคา้ ดา้น
การมีความรับผดิชอบ และดา้นมีภาระความรับผิดชอบ และดา้นการมีส่วนร่วมของพลเมือง อยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงจากผลการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว เป็นเคร่ืองช้ีวา่มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความสนใจในการวิจยั
เก่ียวกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่และงานวจิยัเก่ียวกบับทบาทของผูใ้หญ่บา้นมากพอสมควร 
 จงัหวดัร้อยเอด็เป็นจงัหวดัท่ีส าคญัจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีความเจริญรุ่งเรือง
มายาวนานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ห่างจากกรุงเทพโดยทางรถยนต ์512 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 8299.46 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตโดยรอบติดต่อกบัจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัสุรินทร์ ประกอบดว้ย 20 อ าเภอ 193 ต าบล และ 2,412 
หมู่บา้น มีผูใ้หญ่บา้น จ านวน 2,412 คน ปฏิบติัหนา้ท่ี “บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข” ให้กบัราษฎร จ านวนรวม
ทั้งส้ิน 1,310,259 คน เม่ือเปรียบเทียบจ านวนประชากรกบัจ านวนผูใ้หญ่บา้นพบว่า ผูใ้หญ่บา้น 1 คน 
ตอ้งดูแลประชากรถึง 543 คน และปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนัไดรั้บการ
ร้องเรียนอยูพ่อสมควรทั้ง ดา้นความสามารถน าการบริหารแบบใหม่มาประยุกตใ์ช ้ความสามารถในการ
ส่ือสารกบัประชาชน ความเขา้ใจธรรมาภิบาล การมุ่งผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิ การประเมินผลงาน การใช้
อิทธิพลในต าแหน่ง การไม่สนใจต่อการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น รวมถึงการวางตวัไม่
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เป็นกลางทางการเมือง ซ่ึงในปี 2559 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (ส านกังานจงัหวดัร้อยเอ็ด, 
2559, น. 5) แต่ยงัไม่มีการศึกษาวจิยั  
 จึงเห็นไดว้า่ความส าเร็จในการบริหารจดัการส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนผูว้ิจยัในฐานะ
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา
วจิยัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการวิจยัจะไดรู้ปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12 และเพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทนัสมยั และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพฒันา อนัจะน าไปสู่การตอบสนองนโยบายรัฐในการพฒันาการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ต่อไป 
 

1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 
        
 1.2.1  ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด อยูใ่นระดบัใด 
 1.2.2  ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด อยูใ่น
ระดบัใด 
 1.2.3  ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ระดบัใด  
 1.2.4 ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ใดบา้งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
 1.2.5  มีขอ้เสนอแนะอะไรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
 1.2.6  ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีรูปแบบอยา่งไร  
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1.3  วตัถุประสงค์กำรวจิัย  
  

 1.3.1  เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
      1.3.2  เพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
      1.3.3  เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ระดบัใด  
 1.3.4  เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
  1.3.5  เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
  1.3.6  เพื่อสร้างรูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
   

1.4 สมมติฐำนกำรวจิัย  
      
 การวจิยัคร้ังน้ีไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
   ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
2) ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ดา้นสมรรถนะ 4) ดา้นการกระจายอ านาจ  
5) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 6)ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 7) ดา้นการใชว้ิธีการเชิงกล
ยุทธ์ และ 8) ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 2) ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม 3) ด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน 4) ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5) ด้านการบริการ  
6) ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน 7) ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ และ8) ดา้นการประสานงานกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
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1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

 1.5.1  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
  ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็นปัจจยัการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ( Hood (1991, pp. 3 
– 12; Boston, 1996, pp. 3 – 12; OECD, 1991, p. 11; Osborne and Gaebler, 1992, pp. 167-169; ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร., 2558, น. 23-26) 2)ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ (Hood, 1991, pp. 3 – 12; Hughes, 1994, pp. 53-60) 3)ปัจจยัดา้นสมรรถนะ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2558, น. 45; ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ, 2558, 
น. 14-18; ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ, 2558, น. 14-18) 4)ปัจจยัด้านการกระจาย
อ านาจ (ธเนศร์ เจริญเมือง, 2550, น. 290; Boston, 1996, pp. 3 - 12; Osborne and Gaebler, 1992, pp. 167-
169; Pollitt (2000 , p. 3 ; Hughes, 1994 , pp. 53-60) 5)ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (Hood 
(1991, pp. 3 – 12; ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548, น. 13) 6) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2550, น. 66-67; ฟิลลิปส์ จิระประยตุ และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ, 
2558, น. 14-18; จรัส สุวรรณมาลา, 2553, น. 160-162) 7) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ (Hughes, 1994 , 
pp. 53-60; ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ, 2558, น. 14-18) และ 8) ปัจจยัด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Pateman;1970, p. 213; Cat , 1999, pp. 78-80) ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปกครอง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย (กรมการปกครอง ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลงวนัท่ี 
4 สิงหาคม 2542; อชิรญาณ์ จนัทรพิมพ ์(2552); องัคณา มะปะทา, 2557) 2) ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและ
การพฒันาสังคม (กรมการปกครอง ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2542; 
อชิรญาณ์ จนัทรพิมพ,์ 2552; สมชาติ สมรักษ์, 2557) 3) ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน 
(กรมการปกครอง ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2542; กรมการปกครอง
, 2550; กรมการปกครอง, 2550; วิภา รุ่งจรัส, 2559;สมชาติ สมรักษ,์ 2557) 4) ดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ (กรมการปกครอง ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 
0311.2/2145 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2542; พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510; อชิรญาณ์ 
จนัทรพิมพ,์ 2552; สมชาติ  สมรักษ์, 2557) 5) ดา้นการบริการ (พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 
4) พ.ศ. 2510; อชิรญาณ์ จนัทรพิมพ,์ 2552; สมชาติ  สมรักษ,์ 2557; องัคณา มะปะทา, 2557) 6) ดา้นการ
เป็นผูน้ าชุมชน (กรมการปกครอง, 2550 ; พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 
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27) 7) ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (กรมการปกครอง, 2550 ; พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2510) 8) ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การ
จดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546; กรมการปกครอง, 2550)  
 1.5.2  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   1.5.2.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 
     1) ประชากร (Population) ไดแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 767 คน ดงัน้ี (จงัหวดัร้อยเอ็ด, 2560, น. 9-11) 
      1.1) นายอ าเภอและปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงานปกครอง งานอ านวยความเป็น
ธรรม งานป้องกนั และงานทะเบียนและบตัร อ าเภอละ 5 คน รวม 100 คน             
      1.2) เกษตรอ าเภอ และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบระดบัต าบล 
จ านวน 130 คน  
      1.3) พฒันาการอ าเภอและนกัวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล
จ านวน 151 คน  
      1.4) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกของต าบลหรือ
ตวัแทน (ในฐานะตวัแทนภาคธุรกิจ)จ านวน 193 คนจาก193 ต าบล  
      1.5) ประธาน อสม. ต าบลหรือตัวแทน (ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน) 
จ านวน 193 คนจาก193 ต าบล  
     2) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ได้แก่ ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวนรวม 263 คน โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง ของ Taro (1973, p. 727)   
   1.5.2.1 การวิจยัเชิงคุณภาพ 
   กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 32 คน (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 16 
คน และผูร่้วมกิจกรรม Focus Group 16 คน) แต่ละกลุ่ม ประกอบดว้ย  
     1) นายอ าเภอและหรือปลดัอ าเภอ จ านวน 2 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย จาก
อ าเภอท่ีมีต าบลมาก 1 คน และจากอ าเภอท่ีมีต าบลนอ้ยท่ีสุด 1 คน 
     2) เกษตรอ าเภอ และหรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบระดบัต าบล 
จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1)   
     3) พฒันาการอ าเภอและนักวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล
จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1) และขอ้ 2)  
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     4) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทนจ านวน 4 
คน จากต าบลท่ีมีจ านวนวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีวิสาหกิจชุมชนนอ้ยท่ีสุด 2 
ล าดบัหลงั  
     5) ประธาน อสม. ต าบล (ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน) จ านวน 4 คน จากต าบล
ท่ีมีจ านวนหมู่บา้นมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีหมู่บา้นนอ้ยท่ีสุด 2 ล าดบัหลงั 
 1.5.3  ขอบเขตด้ำนตัวแปร ผู้วจัิยได้ก ำหนดขอบเขตของตัวแปร ดังนี้ 
   1.5.3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 8 ดา้นดงัน้ี  
     1) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  
     2)  ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  
     3) ดา้นสมรรถนะ  
     4) ดา้นการกระจายอ านาจ  
     5) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน   
     6) ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
     7)  ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์   
     8)  ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
   1.5.3.2 ตวัแปรตาม (Y) ได้แก่ ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 8 ดา้น  ดงัน้ี         
         1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     2) ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม  
     3) ดา้นการอ านวยความยุติธรรมใหก้บัประชาชน   
     4) ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
     5) ดา้นการบริการ   
     6) ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน    
     7) ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ    
     8) ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
 1.5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
 การวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ถึงการจดัประชุมกลุ่ม
ยอ่ย วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 



12 

 1.5.5  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
 การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัร้อยเอด็          
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 “ผูใ้หญ่บา้น” หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีวาระอยูใ่นต าแหน่งจนอาย ุ60 ปี 
 “ปัจจยั” หมายถึง เหตุหรือส่ิงต่างๆท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในการวิจยัคร้ังน้ี
หมายถึง ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติั งานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
 “การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” หมายถึงการด าเนินการปฏิรูป และปรับเปล่ียนการบริหาร
จดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจประชาชนโดยรวม ในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด      
 “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” หมายถึง ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติั งานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 
8 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี การก าหนดแผนและตั้งเป้าหมาย
ของการปฏิบติังานไวล่้วงหน้า การยืดหยุ่น กฎระเบียบ เพื่อเป็นการ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานการ
ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตอ้งใช้ในการด าเนินการ การระบุ
ผลสัมฤทธ์ิของงานตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการ
เพื่อใหเ้กิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.  ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ีผูใ้หญ่บา้นเป็นนกับริหารมืออาชีพ
มือมีประสบการณ์ในการบริหารระดบัสูง แสดงความรับผิดชอบต่องานและผลงาน ผา่นการฝึกอบรมมา
เป็นอย่างดี  มีอิสระในการด าเนินงานอย่างอย่างเต็มท่ี ผลงานดีและประสบการณ์เด่นในอดีตดา้นการ
บริหารจดัการ 
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  3. ดา้นสมรรถนะ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี การน าองค์กรอยา่งมีวิสัยทศัน์ ก าหนดความเป็นเลิศท่ี
มุ่งเน้นความสุขของประชาชน เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ทกัษะ เพิ่มทกัษะทางการถ่ายทอด
ความรู้ สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  4. ดา้นการกระจายอ านาจ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ  ความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี มีอ านาจด าเนินการภายในอาณาเขตของตนโดย
ปราศจากการแทรกแซงไดรั้บความเป็นอิสระในการบริหาร หน่วยงาน มีความรับผิดชอบต่อองคก์ร การ
ปกครองของตนเองได ้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน   
  5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี การประเมินผลการปฏิบติังาน
ชัดเจน เป็นรูปธรรม การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
แบบสอบถาม แบบส ารวจความคิดเห็นต่าง ๆ วิธีการประเมินพฤติกรรมท่ีตรงไปตรงมา การสังเกต
พฤติกรรมการเขา้สังคม การประเมินพฤติกรรมการท างานต่อเน่ือง 
  6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี การปฏิบติังานค านึงถึงระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทนมีระเบียบวินยั ประกอบ
อาชีพสุจริต การท างานท่ีเปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค านึงถึงความประหยดั ความคุม้ค่า  
  7. ด้านการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์  หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด ดังน้ี การวางแผนระยะยาวให้
ความส าคญัต่อเป้าหมายขององค์การอธิบายได้ว่าในการปฏิบติังานมีวิธีใดท่ีสามารถสามารถบรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ได้ การศึกษาการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
สามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุวสิัยทศัน์ สร้างส่ิงท่ีมีความแตกต่าง มีความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน  
  8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี การตดัสินใจอย่างรอบคอบ ตาม
หลกัของประชาธิปไตย ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ยกประเด็นปัญหาใด
ปัญหาหน่ึงข้ึนมาเพื่อก าหนดเป็นวาระการประชุม ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้อย่างเต็มท่ี 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงก่อนท่ีจะตดัสินใจร่วมกนั 
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 “การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี” หมายถึงการปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนด
ไวว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึงปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 8 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย 
และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้าน ดังน้ีป้องกันไม่ให้ราษฎรกระท าผิด
กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ส่งเสริมราษฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ร่วมมือกบัต ารวจในการปราบปรามอาชญากรรม สอดส่องดูแลไม่ให้
ราษฎรยุง่เก่ียวกบัการพนนัและอบายมุข แจง้เตือนและให้ความรู้แก่ราษฎรในเร่ืองสาธารณภยั      
  2. ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย 
และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมประชาชนด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอพียง การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ การให้กบัราษฎร  การพฒันา
และส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรดา้นการเกษตรกรรม  การร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และประกอบกิจกรรมในวนั
ส าคญัทางศาสนา       
  3. ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย 
และระเบียบก าหนดไวว้า่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การให้ค  าปรึกษาแก่ราษฎรเก่ียวกบัขอ้
กฎหมายอยา่งยุติธรรม การประสานงานอยา่งรวดเร็วกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งราษฎรภายในหมู่บา้น 
การประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นอ่ืนกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ของราษฎรระหว่างหมู่บา้น การประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อไกล่เกล่ีย ประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎร      
  4. ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงการปฏิบติังาน
ตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้า่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การส่งเสริมให้ราษฎร
รักธรรมชาติ รักป่าไม ้และรักส่ิงแวดล้อม การร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปลูก
ตน้ไมริ้มถนนภายในหมู่บา้น การร่วมมือกบัหน่วยงานราชการในการป้องกนัและปราบปรามผูล้กัลอบ
ตดัไมท้  าลายป่า การร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชนในการป้องกนัและปราบปรามผูล้กัลอบตดัไมท้  าลายป่า 
การร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาในการอนุรักษ์ป่าชุมชนการจดัทีมงานในการป้องกันป้องกนัและ
ปราบปรามผูล้กัลอบตดัไมท้  าลายป่า        
  5. ด้านการบริการ หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็น
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การประชาสัมพนัธ์และแจง้ขอ้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งให้ประชาชน
ทราบ การให้ค  าปรึกษาราษฎรด้านงานทะเบียน งานบตัรประจ าตวัประชาชนการประชาสัมพนัธ์ให้
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ประชาชนรับทราบปัญหาและการแกไ้ขต่าง ๆ จากรัฐบาลการแจง้ผลการปฏิบติังานภายในหมู่บา้นของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ การร่วมมือกบัหน่วยงานสัสดีในการแจง้ให้ชายสัญชาติ
ไทยท่ีมีอายยุา่ง 18 ปีบริบูรณ์ไปลงบญัชีทหารกองเกิน   
  6. ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้า่
เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การรับรู้ปัญหา และอุปสรรคของสภาพทอ้งท่ีเป็นอยา่งดี การให้
ขอ้เท็จจริงต่อทางราชการไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นจริงการ เป็นส่ือกลางรับส่งข่าวสารระหวา่งรัฐกบัราษฎร
ในพื้นท่ีรับผิดชอบการเป็นผูป้ระสานระหวา่งรัฐกบัประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพการเป็นตวักลางใน
การไกล่เกล่ียและจดัการปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี 
  7. ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนด
ไวว้า่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี ท าหน้าท่ีในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนแทนรัฐบาล 
ช่วยเหลือราษฎรเม่ือประสบภยัพิบติั น านโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบติัตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ประสานงานระหวา่งราชการส่วนภูมิภาค และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน แกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหา
ยาเสพติด  
  8. ด้านการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ี
กฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การน าเสนอ สภาพปัญหา
และความตอ้งการของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาของประชาชน การประสานแผนพฒันาทอ้งท่ีกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
การก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบั แผนพฒันาจงัหวดั         
 

1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
   
 1.7.1  ไดท้ราบระดบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
       1.7.2  ไดท้ราบระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
       1.7.3 ไดท้ราบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
       1.7.4  ได้ทราบขอ้เสนอแนะในการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
        1.7.5  ผลการวจิยัสามารถน าไปสร้างรูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
        การวจิยั เร่ือง “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด” ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมโดยศึกษาเอกสาร 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ   
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
    3.   แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
 4.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบับทบาท 
  5.  การปกครองทอ้งท่ี 
 6.  การสังเคราะห์ตวัแปรในการวิจยั  
 7.  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 9. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 
  2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ   
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบริหารจดัการไว ้ดงัน้ี  
   จรัล ภกัดีนากุล (2551, น. 78) อธิบายว่า ค าวา่ “การบริหารจดัการ” มาจากภาษาละติน 
ดังน้ี ค  าว่า “การบริหาร” หรือ “Administration” มากจากค าว่า “Minor” ต่อมาเป็น “Ministrare”  
หมายถึง “การรับใช”้ (To Serve) และต่อมามีความหมายว่า “การปกครอง” (To Govern)  ส่วนค าว่า 
“การจดัการ” หรือ “Management” มาจากค าวา่ “Manus” หมายถึง “การควบคุมโดยมือ” (Control by 
Hand) ในแง่ดงักล่าว ความแตกต่างท่ีส าคญัของค าทั้งสองน่าจะอยู่ระหว่าง “การรับใช้” และ “การ
ควบคุม”   
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   ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2552, น.5) อธิบายวา่การบริหารจดัการ หมายถึง วิธีปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยการพฒันาและประยุกตใ์ช ้ซ่ึงทรัพยากรต่าง ๆ และการใชค้วามมานะพยายามใน
การบงัคบับญัชางานและควบคุมงานของพนกังาน   
   นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2552, น. 34) อธิบายวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง รูปแบบ การ
ตดัสินใจในการสั่งการและการปฏิบติังานของผูบ้ริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงานในองค์การเพื่อให้
ผลผลิต (Output) มีคุณภาพ และคุม้ค่าสูงสุด รวดเร็ว ถูกตอ้ง และประหยดั 
    สมคิด บางโม (2554, น. 11) อธิบายวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการท าให้
บุคคล ท างานร่วมกนัในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือหมายถึง 
วธีิการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยใชก้ารวางแผน การจดัก าลงัคน การสั่งการหรือ
ด าเนินการ การควบคุมก าลงัคน สภาพแวดลอ้ม และขอ้มูลขององคก์าร                                           
   สมชาติ สุเทศ  (2554, น. 15) อธิบายวา่การบริหารจดัการ หมายถึงการน าทรัพยากรการ
บริหารมาใช ้เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไว ้     
    ธงชยั สันติวงษ ์(2555, น. 24) อธิบายวา่การบริหารจดัการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงหรือหลายคน (ท่ีเรียกวา่ ผูบ้ริหาร) ท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีประสานให้การท างานของบุคคลท่ีต่าง
ฝ่ายต่างท า และไม่อาจประสบผลส าเร็จจากการแยกกนั ใหส้ามารถบรรลุส าเร็จไดด้ว้ยดี 
   รังสรรค ์ป่ินทอง (2555, น. 44) อธิบายวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การวางแผนและ
ด าเนินการการของหัวหน้างาน โดยรวมถึงการบริหารบุคคล การบริหารด้านเทคโนโลยี และการ
จดัสรรงบประมาณ เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    Follet (1960, p. 132) อธิบายว่า การบริหารจดัการเป็นเทคนิควิธีในการให้ผูอ่ื้น
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จ   
   Carl (1988, p. 44) อธิบายวา่ การบริหารจดัการ หมายถึงกิจกรรมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
กนัปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวร่้วมกนัของกลุ่มบุคคลในองคก์าร 
   Hughes (1994, p. 74) อธิบายว่า การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดู และ
กระบวนการ ข่าวสารขอ้มูล การบนัทึกเอกสาร และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน ากฎ ระเบียบ วิธีการ 
และนโยบายท่ีก าหนดข้ึนโดยบุคคลอ่ืนมาใช ้
     Oxford University (1995, p. 15) อธิบายวา่ การบริหาร (Administration) หมายถึงการ
ด าเนินการหรือการจดัการกิกรรมของรัฐ  
 โดยสรุป การบริหารจดัการหมายถึงภารกิจส าคญัในการปฏิบติังานโดยใชท้รัพยากรการบริหาร
ขององค์การ ได้แก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพขององคก์าร โดยอาศยัความร่วมมือของพนกังานในองคก์าร   
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 2.1.2 ธรรมชาติของการบริหารจัดการ   
  นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของการบริหารจดัการไว ้ดงัน้ี   
   สมคิด บางโม (2554, น. 39) กล่าววา่ ธรรมชาติของการบริหารจดัการ มีดงัน้ี 
     1. ด าเนินการโดยอาศยัทรัพยากรบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ และการจดัการ  
     2. มีจุดมุ่งหมายในการจดัให้หน่วยงานหรือองค์การด าเนินการหรือปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกระบวนการขององคก์าร 
     3. เป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีมี มีการวางแผน การจดัองค์การ การอ านวยการ การ
ควบคุม ร่วมมือร่วมใจกนั  
     4. มีผู ้บริหารหรือผู ้จ ัดการผู ้มีศิลปะ สามารถใช้หน้าท่ีของการบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     5. สามารถเปล่ียนแปลงสังคม และความเป็นอยู่ของมนุษย ์อนัเป็นผลให้องค์การ
นั้น เจริญหรือเส่ือมได ้และเป็นแนวทางส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
     6. ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเจา้ของธุรกิจในองคก์ารนั้น ๆ  
   Edwin (1966, p. 89) อธิบายวา่การบริหารจดัการมีธรรมชาติท่ีเป็นสากลหลายประการ
ดงัน้ี  
    1. การบริหารเป็นนามธรรมสัมผสัไม่ได ้แต่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่ครอบครัว จนถึงประเทศและโลก  
    2. การบริหารย่อมมีวตัถุประสงค์และอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
เป็นล าดบัแรก 
    3. การบริหารจดัการตอ้งใช้ทรัพยากรการบริหารคือ คน เงิน วสัดุอุปกร และการ
บริหารจดัการ เป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน 
    4. การบริหารจัดการมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการและเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 
    5. การบริหารจดัการอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ของกลุ่ม อนัจะน าไปสู่พลงัร่วมมือของกลุ่มท่ีจะท าให้ภารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์
    6. การบริหารจัดการมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผลและมี
ลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 โดยสรุป การบริหารจดัการการเป็นนามธรรมสัมผสัไม่ได ้แต่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษยต์ั้งแต่ครอบครัวถึงประเทศและโลก ตอ้งด าเนินการโดยอาศยัทรัพยากรบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ 
และการจดัการ อาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคคล  เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม อนัจะน าไปสู่
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พลงัการร่วมของกลุ่มท่ีจะท าให้ภารกิจบรรลุวตัถุประสงค์ สามารถเปล่ียนแปลงสังคม และความ
เป็นอยูข่องมนุษย ์
 2.1.3 ทฤษฎีการบริหารจัดการ                  
  นกัวชิาการหลายท่านไดส้ร้างทฤษฎีการบริหารไว ้ดงัน้ี 
   2.1.3.1 กระบวนการบริหารจดัการ POCCC ของ Fayol     
        Fayol (1949, p. 110) อธิบายกระบวนการบริหารจดัการ POCCC ไว ้ดงัน้ี  
       1. การวางแผน (Planning) คือ การมองและการคาดการณ์เพื่อการด าเนินงาน
ในอนาคต รวมถึงการวางเป้าหมายการปฏิบติัไว ้
       2. การจดัองค์กร (Organizing) คือ การจดัโครงสร้างองค์การของหน่วยงาน 
หรือโดยอาจแบ่งออกเป็นหน่วยงานยอ่ย ๆ รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเขา้ท างาน  
       3. การสั่งการบงัคบับญัชา (Commanding) คือการสั่งการให้บุคลากรปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
       4. การประสานงาน (Coordination) คือ การเช่ือมต่อการท างานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั ไม่ใช่ขดัแยง้กนั เพื่อใหเ้กิดความราบร่ืนในการท างาน 
       5.  การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมบงัคบับญัชาให้บุคลากรปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์าร 
      นอกจากน้ี ฟาโยลไ์ดเ้สนอหลกัการบริหารไว ้14 หลกั ดงัน้ี  
         1. หลกัเอกภาพของสายการบงัคบับญัชา (Unity of Command) หลกัน้ีถือว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเพื่อป้องกนัความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
ในค าสั่ง  
      2. หลกัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
อ านาจและหนา้ท่ีควรมีควบคู่กบัความรับผดิชอบ ถา้มีเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่วา่จะเป็นอ านาจ หรือ
หนา้ท่ียอ่มเป็นการยากท่ีจะบริหารจดัการงานได ้
       3. หลกัล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) การบงัคบับญัชามี
ความส าคญัมาก และการมีหัวหน้าในระดบัต่างๆจะเอ้ืออ านวยให้การบงัคบับญัชาเป็นไปตามหลกั
ล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา 
       4. หลกัการแบ่งงานการท า (Division of Work or Specialization) การแบ่ง
งานกนัท ามีประโยชน์ต่อองคก์ารเพราะเป็นการแบ่งภาระงานตามความถนดัและเช่ียวชาญ   
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      5. หลกัเอกภาพของทิศทางเดียวกนั (Unity of Direction) ทุกกลุ่มภายใน
องคก์ารเดียวกนัควรมีเป้าหมายเดียวกนั และมีการด าเนินงานภายใตแ้บบแผนและทิศทางเดียวกนั   
      6. หลกัความมีระเบียบวินยั (Discipline) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งให้การยอมรับ 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง เคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา และท างานตามหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด  
      7. หลกัประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordination of 
the Individual Interest to General Interest) ประโยชน์ส่วนบุคคลตอ้งมีความส าคญัน้อยกว่า
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ จะตอ้งมีการตกลงร่วมกนัระหวา่งฝ่ายบริหารกบัผูป้ฏิบติังาน   
      8. หลักของการรวมอ านาจ (Centralization) มีการรวมอ านาจไวท่ี้จุดกลาง
เพื่อท่ีจะควบคุมส่วนต่าง ๆ ขององคก์ารไวเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์าร  
      9. หลกัของการให้รางวลัตอบแทน (Remuneration) ต้องเป็นไปอย่างเท่ียง
ธรรมมากท่ีสุดแก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลูกจา้ง  
      10. หลกัค าสั่ง (Order) การมีค าสั่งส าหรับการท างานของคนงานในองค์การ
นั้น ผูบ้ริหารจ าตอ้งก าหนดลกัษณะและขอบเขตของงานใหถู้กตอ้ง   
      11. หลกัความเสมอภาค (Equity) ผูบ้ริหารตอ้งมีเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ใหค้วามเสมอภาคแก่ทุกฝ่ายภายในองคก์าร  
      12. หลกัความมัน่คงของคนงาน (Stability of Tenure) ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความ
มัน่คงใหก้บัผูป้ฏิบติังาน เพราะถา้มีคนเขา้ออกบ่อย ๆ ยอ่มท าใหเ้กิดการเสียเวลา และส้ินเปลือง    
       13. หลกัความคิดริเร่ิม (Initiative) ความคิดริเร่ิมจะเป็นพลงัอนัส าคญัท่ีจะท า
ให้องคก์ารเขม้แข็งข้ึน การเปิดโอกาสให้คนงานเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา จะท าให้งานส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
      14. หลักความสัมพนัธ์อนัดี (Esprit de Corps) ความสามคัคีกลมเกลียว
ระหวา่งสมาชิกเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากและเป็นหนา้ท่ี ของฝ่ายบริหารท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหวา่งสมาชิกขององคก์าร เพื่อจะใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารเป็นอยา่งดี   
   2.1.3.2 กระบวนการบริหารจดัการ POSDCoRB ของ Gulick and  Urwick 
     Gulick and Urwick (1992, p. 141) ไดป้ระยุกตห์ลกัการจดัการของฟาโยลมา ใช้
กบัการบริหารงานราชการ คือกระบวนการบริหาร 7 ประการ หรือ POSDCoRB ดงัน้ี 
       P = Planning หมายถึง การจดัแผนการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ คือท าอะไร กบั
ใคร ท่ีไหน เม่ือใด อยา่งไร เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายของงาน 
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       O = Organizing หมายถึง การจดัองค์การ คือการก าหนดโครงสร้างของ
หน่วยงานการแบ่งส่วนงานในหน่วยงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีและลกัษณะของงานเพื่อให้เกิด
ความชดัเจนและง่ายต่อการด าเนินการ 
       S = Staffing หมายถึง การจดับุคลากร เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์อนั 
ไดแ้ก่ การจดัหาอตัราก าลงั การพฒันาบุคลากรเพื่อใหมี้สมรรถนะสูงสุด เกิดประสิทธิภาพท่ีสุด 
       D = Directing หมายถึง การอ านวยการ การวินิจฉัยสั่งการ  การควบคุมการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายขององคก์าร 
      Co = Coordinating หมายถึง การประสานงานเพื่อให้การปฏิบติังานไปใน
แนวทางเดียวกนั เม่ือมีปัญหาสามารถแกไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบ 
       R = Reporting หมายถึง การรายงานผลของการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ใหก้บัผูบ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานไดท้ราบเพื่อเขา้ใจความกา้วหนา้ ความส าเร็จ สร้างความ
ภูมิใจในองคก์ร 
       B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ รวมถึงการจดัท างบประมาณ การท า
บัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดการประหยดั และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    2.1.3.3 ระบบราชการ (Bureaucracy)ของ MaxWeber 
     Weber (1947, p. 312) เสนอทฤษฎีการบริหารท่ีส าคญั 7 ประการ ดงัน้ี 
      1. หลกัล าดับชั้น (Hierarchy) ต าแหน่งต่าง ๆ ถูกก าหนดให้อยู่ในลกัษณะ
ล าดบัชั้น มีสายการบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่กนัลงไป ต าแหน่งท่ีสูงกวา่บงัคบับญัชาต าแหน่งท่ีต ่ากวา่    
      2. อ านาจของสมาชิกขององค์การข้ึนอยู่กบัต าแหน่งทางราชการ และตอ้ง
ปฏิบติัตามต าแหน่ง อยา่งไรก็ตามผูด้  ารงต าแหน่งอาจมีคุณสมบติัพิเศษบางประการไดต้ามประเพณี 
      3. การปฏิบติังานถูกก าหนดโดยกรอบระเบียบแบบแผนท่ีเป็นระบบและเป็น
ทางการ การเก็บรักษาเอกสารมีระบบเพื่อความสะดวดในการคน้หา ขอ้มูลของราชการมีความส าคญั
ต่อการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และกฎเกณฑ์
ระเบียบท่ีเป็นทางการ เพื่อประกนัความเป็นเอกภาพและการแสดงออกของลูกจา้งอยา่งมีวินยั ผูบ้ริหาร
ตอ้งอิงอยูก่บักฎเกณฑ ์ระเบียบราชการอยา่งเป็นทางการ 
      4. ขา้ราชการตอ้งวางตวัเป็นกลาง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
ไม่ช่วยเหลือหรือเอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึงโดยเฉพาะ ยดึระเบียบแบบแผนเป็นหลกั   
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      5. ราชการเป็นอาชีพท่ีมัน่คง   เม่ือหมดวาระในราชการมีค่าตอบแทนใน
ลักษณะท่ีเป็นบ านาญ ดังนั้ น ผูป้ฏิบัติงานต้องปฏิบติังานอย่างทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าในระบบ
ราชการ  
       6. ระบบราชการมีความแขง็แกร่ง มีล าดบัชั้นท่ีมัน่คง มีการก าหนดอ านาจไว้
ชดัเจน ไม่มีประชาชนคนใดหรือกลุ่มใดสามารถลบลา้งได ้ดงันั้นระบบราชการจึงมีลกัษณะเหมือน
เคร่ืองจกัรกล 
      7. ระบบราชการปกปิดความลับของทางราชการ ดังค ากล่าวท่ีว่า “ เป็น
ความลบัของทางราชการ” ทั้งน้ีเป็นการสร้างอ านาจของตวัระบบราชการ 
   2.1.3.4 PDCA ของ Edward Deming  
      Deming (1986, pp. 41-42) เป็นเจา้ของทฤษฎี PDCA โดยอธิบายวา่วงจร PDCA 
ท่ีสมบูรณ์นั้นจะตอ้งหมุนไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง มีรายละเอียดดงัน้ี   
      1. Plan (วางแผน) หมายความรวมถึง การก าหนด วิธีการและขั้นตอนท่ีจะ
เป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในการวางแผน จะต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ งองค์กร การ
วางแผนในบางด้านอาจจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานน้ีจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผน
หรือไม่ 
      2. Do (ปฏิบติั) หมายถึง การปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด แต่ถา้เป็น
งานใหม่หรืองานใหญ่ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมาก อาจตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมก่อน ท่ีจะปฏิบติัจริง 
การปฏิบติัจะตอ้งด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้และจะตอ้งเก็บรวบรวม
และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวด้้วยเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป 
      3. Check (การตรวจสอบและการประเมินผล) เพื่อจะได้ทราบขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมินการ
ปฏิบติังาน จะตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่การปฏิบติันั้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่   
      4. Act (การปรับปรุง) เป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีได้ท าการ
ตรวจสอบแลว้ การปรับปรุงอาจเป็นการแกไ้ขแบบเร่งด่วนเฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง
ของปัญหา   เม่ือมีการด าเนินงานตามวงจร PDCAในรอบใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มข้ึนไดด้ว้ย 
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   2.1.3.5 พิทยา บวรวฒันา (2550, น. 35-40) ไดร้วบรวมทฤษฎีการบริหารจดัการ ไวด้งัน้ี 
      1) การบริหารจดัการตามทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) การบริหารจดัการ
ตามทฤษฎีเชิงระบบ เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ในอนัท่ีจะก าหนดบทบาทและท าหน้าท่ีของตนเพื่อ
ประสานกิจกรรม ต่าง ๆ สู่การบรรลุจุดหมายขององค์การ ป้องกนัความเส่ือม จดัหาทรัพยากรและ
พลังงานเข้าสู่องค์การเพื่อความเติบโตก้าวหน้า การเลือกทางเลือกเพื่อบรรลุจุดหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความสมดุลภายในองคก์าร และการน าผลขอ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อการปรับปรุง
และพฒันาอยา่งเป็นวงจรต่อเน่ือง ทฤษฎีเชิงระบบ หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนัอย่าง
เป็นเอกภาพเพื่อมุ่งสู่จุดหมายองคก์ารร่วมกนั ดงัน้ี  
        1.1) ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) คือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน วสัดุอุปกรณ์ 
เงิน ขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีจ  าเป็นต่อการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ  
        1.2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Processes) จากการใช้
ศกัยภาพทางการบริหาร และเทคโนโลยขีององคก์าร เพื่อเปล่ียนปัจจยัป้อนเขา้ให้เป็นปัจจยัน าออก  
       1.3) ปัจจยัน าออก (Outputs) ประกอบดว้ย ผลผลิต หรือบริการ ท่ีองคก์ารผลิตข้ึน   
       1.4) ข้อมูลยอ้นกลับ (Feedback) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับผลลัพธ์และสถานะของ
องคก์ารท่ีเก่ียวพนักบัสภาพแวดลอ้ม         
        2) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Theory) ในขณะท่ีนกัทฤษฎี
ดั้งเดิมพยายามท่ีจะหาวิธีท่ีดีท่ีสุด หรือพยายามหาหลกัการข้ึนมาชุดหน่ึง เพื่อใช้ในการบริหาร แต่
เน่ืองจากส่ิงต่าง ๆ ไม่ไดง่้ายอยา่งท่ีคิด หลกัการบางประการบางคร้ังไดก่้อให้เกิดผลทางลบดว้ย เช่น 
หลักการแบ่งงานกันท าตามความถนัด ก่อให้เกิด  การสร้างอาณาจกัรแข่งขนัเพื่อบรรลุจุดหมาย
องค์การมากกว่าองค์การโดยรวม นอกจากนั้น หลกัการบางประการอาจใช้ไดดี้ในท่ีหน่ึง แต่อาจขาด
ประสิทธิภาพในอีกท่ีหน่ึง เป็นตน้ ดงันั้น นกัทฤษฎี การบริหารตามสถานการณ์จึงเช่ือว่า หลกัการ
บริหารงานท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์หน่ึง เท่านั้น ไม่สามารถน าเอาชุดของหลกัการท่ีก าหนด
ไวแ้บบส าเร็จรูปแลว้ไปใชไ้ดอ้ยา่งไดผ้ลในทุกสถานการณ์ ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไป ผูบ้ริหารอาจ
ก าหนดหลกัการเพื่อเป็นเง่ือนไข หรือ แนวการบริหารในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ โดยอาจบูรณาการ
หลกัการจากทฤษฎีต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถวเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสถานการณ์นั้น 
เพื่อก าหนดแนวทางให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์การ ทรัพยากร เป้าหมาย และผูป้ฏิบติังานใน
องคก์าร 
 
 
 



25 

      3) ทฤษฎีการบริหารจดัการใหม่ (New Management) ประกอบดว้ย 
       3.1) ทฤษฎี Z เป็นหลกัการบริหารแบบญ่ีปุ่น มีหลกัการท่ีส าคญั คือ ความ
มัน่คงในงาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับผิดชอบเป็นปัจเจกบุคคล เพิ่มคุณภาพ มีนโยบาย
ความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง เนน้การควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสในอาชีพท่ีกวา้งข้ึน และ
ความมีคุณภาพชีวติทั้งในการท างานและครอบครัว 
       3.2) การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) โดยมุ่ง
ให้ความส าคญัไปท่ีความรับผิดชอบต่อการผลิตหรือการให้บริการท่ีมีคุณภาพร่วมกัน กระตุ้นให้
คนงานแต่ละฝ่ายมุ่งพฒันาคุณภาพของงาน หลกัการบริหารน้ีมีพื้นฐานมาจากหลกัการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม ท่ีไดเ้นน้ความมีพนัธะผกูพนักบัองคก์าร การบูรณาการความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพ 
เพื่อบรรลุจุดหมายขององคก์าร และการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยก าหนดหลกั 14 ประการ เพื่อ
พฒันาคุณภาพของงาน ดงัน้ี 1) ให้มีพนัธะผูกพนัระยะยาว เพื่อปรับปรุงผลผลิตและบริการ 2) ให้น า
ปรัชญาใหม่ ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ 3) สร้างคุณภาพกบัผลผลิตเป็นอนัดบัแรก 4) สร้างความ
จงรักภกัดีและความเช่ือถือระยะยาว 5) ปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอยูเ่สมอ 6) ให้มีการ
อบรมบุคลากร 7) ให้มีสภาวะการเป็นผูน้ า 8) ขจดับรรยากาศแห่งความกลวั ท างานดว้ยความเป็นสุข 
9) ขจดัอุปสรรคระหวา่งหน่วยงาน เพื่อความเป็นทีม 10) ขจดัค าขวญัหรือค าชกัชวนเพื่อให้ปรับปรุง
คุณภาพ เพราะอาจเป็นสาเหตุใหคุ้ณภาพและการผลิตตกต ่าเสียเอง 11) ขจดัการใชม้าตรฐานการท างาน
และเป้าหมายเชิงปริมาณระดบัล่าง แต่ใช้ภาวะผูน้ าแทน 12) เปล่ียนจุดเน้นจากมุ่งปริมาณเป็นมุ่ง
คุณภาพ 13) มีแผนงานให้การศึกษาและการพฒันาตนเอง 14) ให้ยึดถือการเปล่ียนแปลงเป็นภารกิจ
แห่งตน 
       4) การบริหารแบบเนน้วตัถุประสงค์ (Management by Objective, MBO) เป็น
ทฤษฎีการบริหารท่ีจะจดัให้แต่ละบุคคลไดท้  างานและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี มีทิศทางในการ
ท างานร่วมกนัท่ีชดัเจนแน่นอน มีการท างานเป็นทีม ค านึงถึงหลกัการ ดงัน้ี 
        4.1) ความส าเร็จของกิจการใด ๆ ข้ึนอยู่กบัการท่ีฝ่ายบริหารทุกคนและทุก
ระดบัในองคก์ารตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคร์วมขององคก์าร วตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป 
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานอ่ืนท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป วตัถุประสงคข์องหน่วยงานอ่ืนในระดบัเดียวกนั และ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบ 
       4.2) การมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วน
ร่วมในกระบวนการก าหนดวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน   
        4.3) การให้มีขอ้มูลยอ้นกลบั จากผลการด าเนินงาน เน้นการตรวจสอบและ
การรายงานเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขในการปรับวตัถุประสงค ์หรือวธีิการด าเนินงาน 
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       4.4) การก าหนดระยะเวลาใหช้ดัเจน  ทั้งในขั้นตอนการก าหนดวตัถุประสงค ์
การเตรียมการ การด าเนินงาน และการรายงานผล 
       4.5) การร้ือปรับระบบ (Reengineering) หมายถึง การจดัรูปแบบกระบวนการ
ท างานข้ึนใหม่ให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลง ประสบการณ์ ตลอดจนวิทยาการต่างๆใน
ปัจจุบนั เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดแก่ลูกคา้ เสมือนหน่ึงการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจใหม่ 
ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายให้การท างานดีข้ึนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ต้นทุน คุณภาพ การบริหาร และความ
รวดเร็ว 
 โดยสรุป ทฤษฎีการบริหารจดัการจากอดีตถึงปัจจุบนัมีหลายทฤษฎี เช่น POCCCของ Henry 
Fayol  กระบวนการบริหารจัดการ POSDCoRB ของ Gulick and Urwick ระบบราชการ 
(Bureaucracy)ของWeber  PDCA ของ Edward Deming ซ่ึงถือเป็นทฤษฎีดงัเดิมส่วนทฤษฎีการบริหาร
ใหม่ ประกอบดว้ย ทฤษฎีการบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบ ซ่ึง เป็นการมององค์การเป็นระบบ ๆ หน่ึง 
โดยมีปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ ปัจจัยป้อนออก และข้อมูลย้อนกลับ  ทฤษฏีการบริหารตาม
สถานการณ์ เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการตดัสินใจเลือกหลกัการหรือวิธีการ
บริหารท่ีเหมาะสมได ้ส่วนทฤษฎีการบริหารแนวใหม่ ประกอบไปดว้ย ทฤษฎี Z การบริหารคุณภาพ
โดยรวม การบริหารงานแบบเนน้วตัถุประสงค ์และการร้ือปรับระบบ เป็นการจดัรูปแบบกระบวนการ
ข้ึนใหมเ่พื่อใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดและสอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลง  
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 
 รูปแบบของการบริหารระบบราชการ หรือการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sectors) ท่ีมีสาย
การบงัคบับญัชาท่ีมีลกัษณะท่ีตายตวั แข็งท่ือ ไม่ยึดหยุน่ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในปลายทศวรรษ 1980 
ถึงตน้ทศวรรษ 1990โดยเฉพาะในกรณีของประเทศท่ีพฒันาแลว้ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่รูปแบบของการ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีมีฐานระบบตลาด (Market – Based Form of Public Management) หรือท่ีกล่าว
อีกนยัหน่ึง การเปล่ียนแปลง “การบริหารจดัการภาครัฐ” ดงักล่าว เป็นการเปล่ียนแปลงใน “กระบวน
ทศัน์” (Paradigm)  รูปแบบวิธี  “การบริหารจดัการภาครัฐ” ท่ีแตกต่างไปจาก “ตวัแบบการบริหารแบบ
ดั้งเดิม” หรือ “แบบประเพณีนิยม” (A Traditional Model of Administration) ในแง่ของช่ือ “แนวคิด” 
หรือ “ตวัแบบการบริหารจดัการภาครัฐ” ในช่วงนั้นมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั อาทิ มีการเรียกวา่ “การบริหาร
จดัการนิยม” บา้ง “การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” บา้ง(New Public Management) “การบริหารรัฐ
กิจท่ีมีฐานอยูท่ี่ระบบตลาด” บา้ง (Market – based Public Administration) และ “การบริหารหรือการ
ปกครองแบบผูป้ระกอบการ” บา้ง (Entrepreneurial Government) (จุมพล หนิมพานิช, 2550, น. 3)  
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 เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไม่ใช่แค่เร่ืองของการปฏิรูป (Reform) หรือการเปล่ียนแปลงในสไตล์หรือลีลา
การบริหารจดัการเล็ก ๆ หากแต่เป็นการเปล่ียนแปลงใน “บทบาทของรัฐ”  ในสังคมและความสัมพนัธ์
ระหว่าง “รัฐ” หรือ “รัฐบาล” กบั “ความเป็นพลเมือง” (Citizenry) ท่ีท าให้ “ตวัแบบการบริหารรัฐกิจ
แบบดั้งเดิม” หรือ “แบบประเพณีนิยม” ไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบติัอีกต่อไป 
ทั้งน้ีเพราะการบริหารแบบเดิมขาดประสิทธิภาพ ประเทศต่าง ๆ ท่ีพฒันาแลว้ เช่นประเทศองักฤษ และ 
ประเทศนิวซีแลนด์ จึงไดน้ า เทคนิค วิธีคิด และและการบริหารแบบเอกชนมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ภาครัฐมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน   ไม่วา่ดา้นกฎหมาย ดา้นการปกครอง และดา้นการให้บริการต่าง ๆ (จิตตินนัท ์เตชะคุปต์, 
2555, น. 23) 
 “กระบวนทศัน์ใหม่” ดังกล่าว มีลักษณะของการท้าทายต่อ “หลักการบริหารภาครัฐแบบ
ดั้งเดิม” หรือ “แบบประเพณีนิยม” ท่ีคร้ังหน่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็น “หลกัพื้นฐานของการบริหาร
ภาครัฐ” (รัฐประศาสนศาสตร์) ท่ีไดมี้การน ามาใช้กนัมาค่อนขา้งยาวนาน ทั้งน้ีเพราะ ประการแรก  
การจดัโครงสร้างการบริหารการปกครองในระยะแรก ๆ เป็นการจดัท่ีเน้นไปท่ีสายการบงัคบับญัชา 
ตามลกัษณะของการจดัโครงสร้างแบบระบบราชการ ท่ีพฒันาโดยนกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนัท่ีมีช่ือ 
Max Weber ซ่ึงการจดัโครงสร้างในลกัษณะดงักล่าวไดมี้การน าไปใช้ในกรณีขององค์กรธุรกิจและ
องค์กรอ่ืน ๆ ขณะเด่ียวกันได้ช่วยท าให้พนัธกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีของภาครัฐบรรลุผลเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนาน และเช่ือว่าการจดัโครงสร้างตามหลกัดงักล่าว ได้ท าให้ได้วิธีท่ีดีท่ีสุดในการ
ปฏิบติังาน ประการท่ีสอง การท่ีมีการใชห้ลกัการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม หรือ “แบบประเพณีนิยม” 
ก็เพราะในช่วงนั้นรัฐบาลมีบทบาทส าคญัในการจดัมอบสินคา้และบริการต่าง ๆ ประการท่ีสาม ตอน
นั้นมีแนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมือง ในแง่ดงักล่าว การบริหารจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการสั่งการเร่ืองต่าง ๆ ในขณะท่ีเร่ืองใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย (Policy) หรือกลยุทธ์ 
(Strategy) ถือว่าเป็นเร่ืองของการเมือง ประการท่ีส่ี ในช่วงนั้นมีการพิจารณากนัว่า การบริหารรัฐกิจ
เป็นรูปแบบพิเศษของการบริหาร  ดงันั้น  จึงไดมี้การบริหารองคก์ารแบบระบบราชการ แบบมืออาชีพ 
ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเมือง (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2556, น. 23) 
 2.2.1  ความหมาย  

 “การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่”  เป็นการรวมเอาแนวคิดทางการบริหารท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนัมาอยูด่ว้ย มีผูใ้หค้วามหมายในลกัษะคลา้ยกนั ดงัน้ี 
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   จุมพล หนิมพานิช (2550, น. 11) อธิบายว่า การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการ
ปรับเปล่ียนวิธีการ การบริหารจดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และมีความทนัสมยั ตลอดจนมีการ
ทบทวนบทบาทและภารกิจ รวมถึงแนวทางในการก าหนดนโยบาย และรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระบบราชการกบัภาคส่วนต่างๆในสังคม 
   คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน(2551, น. 52) อธิบายวา่ การบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ เป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อส่วนรวมและประโยชน์สุขของประชาชน มีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในระดบัสูง 
สามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงตวัเลข 
     ศุภชัย คล่องขยนั (2559, น. 20) อธิบายว่า การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ เป็น
แนวคิดใหม่ทางการบริหารภาครัฐท่ีเป็นการน าเอาแนวคิด และแนวปฏิบติัของการจดัการภาคธุรกิจมา
ปรับใชใ้นองคก์ารภาครัฐ 
   Hood (1991, p. 76) ผูบ้ญัญติัค าน้ีข้ึนมาเป็นคนแรกในปี 1991 ต่อมาไดใ้ช้ช่ือน้ีให้
ความหมาย การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีกวา้งมากในฐานะ “ชุดของแนวความคิดการบริหารท่ี
คล้ายคลึงกันอย่างกวา้ง ๆ” ซ่ึงครอบง าการปฏิบติัระบบราชการในประเทศกลุ่ม โออีซีดี (OECD) 
ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 1970 
   Mark (2002, p. 92) อธิบายวา่ การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ หมายถึงการท่ีมุ่งการ
ปฏิรูปการบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขการบริหารภาครัฐแบบเดิมท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการแบบมุ่งเนน้ผลงานและประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างองคก์าร การใช้
การจูงใจ และความมีเสรีภาพ 
 โดยสรุป การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือ NPM หมายถึงการด าเนินการปฏิรูป และ
ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดประสิทธิผล สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจประชาชนโดยรวมไดอ้ยา่งรวดเร็ว                       
 2.2.2 เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องมีการเปลี่ยนแปลง (Imperatives of Change) 
 เม่ือไม่นานมาน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความจ าเป็นอนั
เน่ืองมาจาก ประการแรก คือ มีการโจมตีภาครัฐ ประการท่ีสอง มีการเปล่ียนแปลงในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) ประการท่ีสาม ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในกรณีของ
ภาคเอกชน (Private Sector) อนัเน่ืองมาจากโลกาภิวตัน์ (Globalization) ในฐานะท่ีเป็นพลังทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีค าอธิบายแต่ละประเด็น ดงัน้ี (Hughes, 1994, pp. 9 - 13) 
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   2.2.2.1 การโจมตีภาครัฐ (The Attack on the Public Sector) ตน้ทศวรรษ 1990 เป็นช่วงท่ี
มีการโจมตีขนาดและความสามารถของภาครัฐ  ท่ีพุ่งเป้าไปท่ีระบบราชการท่ีมีปัญหาในเร่ืองของการ
ให้ “บริการ” ขณะเดียวกนัมีการต่อตา้นพรรครัฐบาล/ผูน้ าหรือหัวหนา้รัฐบาลทั้งในกรณีของสหราช
อาณาจกัรและประเทศสหรัฐอเมริกา ผลท าให้น าไปสู่การปฏิรูป (Reforms) ภาครัฐ หลงั Margaret  
Thatcher เป็นนายกรัฐมนตรีในปี1979 และ Ronald Regan เป็นประธานาธิบดีในปี 1980 การโจมตีใน
เร่ือง ขนาดของภาครัฐว่าใหญ่เกินไป ท าให้มีการใช้ทรัพยากร (ท่ีไม่ค่อยจะมี) มากตามไปด้วย  
โดยเฉพาะในกรณีของการเป็น “รัฐสวสัดิการ” (Welfare State) ผลของการโจมตีดงักล่าวท าให้มี “การ
ลดขนาดหน่วยงานของรัฐ” ลงมา ขณะเดียวกนัไดมี้การตดัการใชจ่้ายของรัฐบาล ซ่ึงเกิดข้ึนทัว่ไปใน
ประเทศยุโรป ไม่ว่าจะเป็น สเปน อิตาลี เยอรมนี สวีเดน ประการท่ีสอง ได้มีการโจมตีในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับ ขอบข่ายความรับผิดชอบของรัฐบาล โดยมีการตั้ งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการมากเกินไป  ผลท าให้มีการเคล่ือนไหวท่ีจะให้มีการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจไปให้
ภาคเอกชนด าเนินการในรูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดงัปรากฏในกรณีของสหราชอาณาจกัร 
ในปี 1980 ท่ีไดมี้การถกเถียงกนัเก่ียวกบัเร่ืองของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ประการท่ีสาม  
ได้มีการโจมตีในเร่ือง  วิธีด าเนินการของรัฐบาลท่ีเวลาจะด าเนินการในเร่ืองใดก็ตาม มกัจะไม่ค่อย
ไดผ้ล  นอกจากนั้นยงัมีปัญหาในเร่ืองของความไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ (Inefficiency)  ซ่ึงการโจมตีทั้ง 
3ประเด็นดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ ขนาด ขอบข่าย และวิธีด าเนินการของรัฐบาล (หรือภาครัฐ) 
ข้างต้น โดยทั่วไป มีผลต่อการลดขนาดหน่วยงานของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการบริหารจดัการในภาครัฐในระยะเวลาต่อมา 
   2.2.2.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic  Theory)  ในปี 1970 ไดมี้ขอ้สังเกตทางวิชาการ
จากบรรดานกัเศรษฐศาสตร์อนุรักษนิ์ยม (Conservative Economists) ในหลายเร่ืองหลายประเด็น แต่
ประเด็นท่ีนักเศรษฐศาสตร์เหล่าน้ีให้ความสนใจ ได้แก่ ประเด็นของการจ ากัดเสรีภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยไดมี้การระบุท่ีมาของการตั้งขอ้สังเกตดงักล่าววา่ไดม้าจากทฤษฎีหรือ
ตวัแบบ (Models) ของส านกั “Neo – Classical Economics” (หรือ Economics Rationalism”) ท่ีมี
หลกัการเด่น ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ  
     1) มีการยอมรับการด ารงอยูข่องระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสถาบนัท่ีสนบัสนุน
ระบบน้ี เช่น ระบบกรรมสิทธ์ิเอกชน  
     2) มีการให้ความส าคญัอย่างสูงส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เนน้การแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด 
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     3) มีการปกป้องอุดมการณ์ 3 ขอ้ ของทุนนิยม คือ 1) การแลกเปล่ียนในตลาด จะ
ช่วยให้มีการประสานผลประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มเสถียรภาพของระบบ เช่น การประกนัให้มี
การจ้างงานเต็มท่ีตลอดเวลา 2) ตลาดเสรีมีพลังสูงท่ีจะก่อให้เกิดดุลยภาพและและมีการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 3) ความเหล่ือมล ้าทางรายไดเ้ป็นเร่ืองธรรมชาติของเศรษฐกิจแบบ
ตลาด ผลท าใหรั้ฐบาล ท่ีปรึกษานโยบายของรัฐบาล รวมทั้งระบบราชการเองต่างไดย้ึดหรือน าแนวคิด
หลกัการของเศรษฐกิจส านกัน้ีมาใช ้ในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน  
ซ่ึงการน าแนวคิดหลกัการทางเศรษฐกิจของส านกัดงักล่าวมาใช ้ มีผลหรือผลกระทบต่อระบบราชการ 
และต่อนกัเศรษฐศาสตร์ซีกรัฐบาล โดยท่ีบรรดานกัวิชาการเองต่างพอใจในอิทธิพล หรือผลกระทบ
ดงักล่าว  
   2.2.2.3 ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) โดยทัว่ไป “ทางเลือก
สาธารณะ” เป็นแขนงยอ่ยของความคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการน าเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาใชใ้น
แขนงทางสังคมและการเมือง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ “ทางเลือกสาธารณะ” เป็นวิชาหรือศาสตร์ท่ี
น าเอาหลักด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านพฤติกรรมของ “ตลาด” มาอธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจท่ี
เกิดข้ึนในส่วนของภาครัฐ  ตลอดจนมุ่งท่ีน า “กลไกตลาด” และองคค์วามรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์และ
การเมืองมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ  เพื่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของ
ประชาชน เพราะ “ทางเลือกสาธารณะ” มีสมมติฐานหรือฐานคติท่ีวา่ 
     1) ปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นผูป้กครองหรือไม่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ มี
ความเห็นแก่ตวั มีความคิด มีเหตุผล ตอ้งการทางเลือกท่ีใหป้ระโยชน์กบัตนมากท่ีสุด 
     2) “ทางเลือกสาธารณะ”  ตระหนักว่า ปัจเจกบุคคลมกัใช้อ านาจทางการเมือง
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ค  านึงถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
     3) ภารกิจในการจดัและแกไ้ขรูปแบบการบริหารตามแนว “ทางเลือกสาธารณะ”
ควรมีลกัษณะส่งเสริมใหบุ้คคลแต่ละคน แต่ละต าแหน่ง แต่ละองคก์าร จ าเป็นตอ้งท าการตดัสินใจ ใน
รูปของหลกัเหตุผลและท่ีส าคญัสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหม้ากท่ีสุด 
     4) การจัดหาสินค้าและบริการ ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มหลากหลาย 
ตลอดจนความเป็นไปไดท้างการเมืองในแต่ละเร่ือง 
     5) “ทางเลือกสาธารณะ”  ยอมรับในความแตกต่างของสินค้าและบริการ
สาธารณะแต่ละประเภท ความแตกต่างเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัวิธีด าเนินการทางบริหารท่ีแตกต่างกนั
ออกไป 
     6) ระบบการบริหารท่ีมีขนาดใหญ่โต ท าให้ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการ
อนัหลากหลายของประชาชนได ้
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     7) ผลท าใหก้ารใหบ้ริการของรัฐล่าชา้ ไม่ประหยดั 
     8) “ทางเลือกสาธารณะ” เห็นว่า การจดัองคก์ารท่ีมีการกระจายอ านาจและหลาย
ศูนย์ น่าจะเป็นเง่ือนไขท าให้สามารถตอบสนองความต้องการอนัหลากหลายของประชาชนหรือ
ผูรั้บบริการได ้
   โดยสรุป “ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ” ตอ้งการปรับลดบทบาทและขนาดของภาครัฐลง  
และเปิดโอกาสให้ “กลไกตลาด” เขา้มาท าหน้าท่ีทดแทนให้มากท่ีสุด โดยอาศยัวิธีการและมาตรการ
ต่าง ๆ  
   2.2.2.4 ทฤษฎีเจา้ของ (ผูว้า่จา้ง)/ทฤษฎีตวัแทน (Principal/Agent Theory)  ทฤษฎีน้ีเป็น
อีกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง ทฤษฎีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ“เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่” 
ขณะเดียวกนัได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กบัภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการท างานอย่างมี
หลกัการและเหตุผล หรืออย่างมีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ทฤษฎีเจา้ของ (ผูว้่าจา้ง)/ทฤษฎี
ตวัแทน เป็นส่วนหน่ึงของ “เศรษฐศาสตร์สถาบนัใหม่” ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการปฏิรูประบบ
การบริหารงานภาครัฐ ท่ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ในแง่ท่ีถือวา่มนุษยทุ์กคนเป็นผู ้
มี เหตุผลและแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดให้แก่ตัวเอง หรือมีพฤติกรรมในแบบท่ีมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนตวั ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้า่จา้งและฝ่ายตวัแทน จึงมกัขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์อยู่
เสมอเพราะต่างฝ่ายต่างตอ้งการให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด 
 สรุปได้ว่า เน่ืองจากการบริหารจัดการในระบบราชการแบบเดิมมีปัญหา ซ่ึงต้องมีการ
เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะเร่ืองของ “การบริหารจดัการ” ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในขณะน้ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการให้บริการท่ีเคยด าเนินมาเป็น
ศตวรรษ ซ่ึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการทา้ทายของโลก  รวมทั้งการ
ทา้ทายทางทฤษฎีและอุดมการณ์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะแยกออก
จากกัน 2 ลักษณะ ลักษณะประการแรก มีแนวโน้มท่ีมุ่งการให้ภาครัฐปรับเข้าสู่ระบบตลาด 
(Marketization)คือ มีความพยายามท่ีจะเปล่ียนกิจกรรมภาครัฐให้เป็นกิจกรรมของภาคเอกชน นัน่ก็คือ
จะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีการจา้งเหมาบริการภายนอกในกิจกรรม
ต่าง ๆ ลักษณะประการท่ีสอง  มีแนวโน้มท่ีภาครัฐจะไม่ใช่รูปแบบการจดัโครงสร้างแบบระบบ
ราชการการเปล่ียนแปลงทั้ง 2 ลกัษณะท่ีกล่าวมา แน่นอนมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนั โดยเฉพาะเร่ือง
ของการปรับให้เขา้สู่ระบบตลาด คือการท่ีจะไม่ใช้โครงสร้างหรือวิธีบริหารแบบระบบราชการได้
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั หรือในเวลาเดียวกนั ขณะเดียวกนัไดมี้ความปรารถนาหรือความตอ้งการท่ีจะให้
ทั้ งการมุ่งไปท่ีการปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด และการท่ีจะไม่ใช้โครงสร่างการบริหารแบบระบบ
ราชการ มีการเปิดเผยในฐานะเป็นอุดมการณ์ใหม่ท่ีมีความชอบธรรม   
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 2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 นกัวชิาการไดอ้ธิบายการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ดงัน้ี 
      Hood (1991, pp. 3 - 6) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ดงัน้ี 
    1. ให้ความส าคญัต่อการควบคุม การบริหารจดัการผลสัมฤทธ์ิ เช่ือมโยงการวดัผล
การปฏิบติังานกบัการจดัสรรทรัพยากรและการให้รางวลั เป้าหมายของการปฏิบติัเพื่อให้มีการเน้น
ผลส าเร็จของภารกิจมากกวา่ท่ีจะเนน้ในเร่ืองของกระบวนการ 
    2. มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละดชันีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เป็น
รูปธรรมรวมทั้งการให้ความส าคญัต่อการท างานตามหลกัเหตุผล หรือต่อภาระความรับผิดชอบของ
งานมากกวา่กระบวนการ 
    3. เนน้การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ หมายถึง ผูด้  าเนินงานภาครัฐเป็นมืออาชีพ มี
ประสบการณ์ในการบริหารระดบัสูง รับผิดชอบต่องานและผลงานท่ีชดัเจน ผ่านการฝึกอบรมมาเป็น
อยา่งดี  มีอิสระในการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ   
    4. ปรับปรุงโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลง  ให้มีหน่วยงานย่อยตามประเภทของการ
ผลิต ซ่ึงด าเนินงานในรูปแบบของการกระจายอ านาจและงบประมาณ  เป้าหมายของการปฏิบติัในขอ้น้ี 
ก็คือตอ้งการสร้างหน่วยงานท่ีสามารถบริหารจดัการในลกัษณะท่ีมีการแบ่งแยกหน่วยผลิตและหน่วย
บริการออกจากกัน เพื่อให้สามารถใช้วิธีการจา้งเหมาหน่วยงานภายนอกอ่ืนเข้ามาจดัการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐดว้ยกนัเองหรือหน่วยงานเอกชน 
    5. เนน้การแข่งขนัการให้บริการสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่การมีตน้ทุนท่ีต ่า มาตรฐานของการปฏิบติังานสูงข้ึน 
    6. น าวธีิการท่ีทนัสมยัของภาคเอกชนมาใช ้หมายถึง การจดัการภาครัฐแนวใหม่นั้น
มุ่งเน้นไปสู่รูปแบบของการจดัการท่ีมีความยืดหยุ่นในการจา้งงาน การให้รางวลัและใช้เทคนิคการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์  
    7. ส่งเสริมวินยัในการใชจ่้ายงบประมาณให้ประหยดัและคุม้ค่า ไดผ้ลงานท่ีมากข้ึน
ดว้ยทรัพยากรท่ีนอ้ยลงมีประสิทธิภาพ  ใชว้ธีิการลดตน้ทุนและเพิ่มความมีระเบียบในกาท างาน   
   Boston (1996, pp. 6-7) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ดงัน้ี 
    1. มีความเป็นสากล ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหว่างการบริหารจดัการ
ของภาคเอกชน และของภาครัฐ 
    2. ปรับเปล่ียนจุดเนน้จากปัจจยัน าเขา้และกฎระเบียบ เป็นการควบคุมการผลิตและ
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิแทน 
    3. ใหค้วามส าคญัในเร่ืองทกัษะการบริหารมากกวา่การก าหนดนโยบาย 
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    4. กระจายอ านาจจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความคล่องตวั และความเป็นอิสระแก่
ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน 
    5. ปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เล็กลง แยกส่วนระหว่างหน่วยงานเชิงพานิช และ
หน่วยงานท่ีไม่ใช่เชิงพานิช 
    6. เนน้การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ หรือการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน เพื่อ
คุณภาพและลดตน้ทุน 
    7. มีการเปล่ียนสัญญาจา้งบุคลากรภาครัฐให้มีลกัษณะท่ีใช้เวลาท่ีสั้ น มีขอ้ตกลง
และเง่ือนไขท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้
    8. เลียนแบบวิธีการบริหารแบบเอกชน เช่นการวางแผนกลยุทธ์ การท าขอ้ตกลงว่า
ดว้ยผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การจา้งบุคคลภายนอกให้เขา้มาปฏิบติั เป็นการชัว่คราว
หรือเฉพาะกิจ ใหค้วามส าคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
    9. สร้างแรงจูงใจ รวมทั้งการใหร้างวลัตอบแทนในรูปของตวัเงิน  
    10. สร้างวินยัและประหยดัในการใช้งบประมาณ ขณะเดียวกนัให้มีการเพิ่มผลผลิต
ใหม้ากข้ึน 
   Catt (1999, pp. 78-80) กล่าวถึงสาระส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ในรูป
ของ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ดงัน้ี 
    1. ทุกคนสามารถยกประเด็นปัญหาใดปัญหาหน่ึงข้ึนมาเพื่อก าหนดเป็นวาระการ
ประชุม ขณะเดียวกนัสามารถเสนอทางเลือกและมีส่วนร่วมในการเลือกหรือตดัสินใจสุดทา้ย 
    2. เป็นการประชุมท่ีทุกคนสามารถพูดกบัทุกคนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
    3. มีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง และทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
    4. มีแนวโนม้ท่ีจะท าให้เกิดการเห็นพอ้งตอ้งกนั 
    5. มีการปรึกษาหารืออยา่งกวา้งขวางและครอบคลุม 
   OECD (1991, p. 11) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไว ้8 ประการ ดงัน้ี  
    1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการสรรหาบุคลท่ีมีความสามารถ จ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงาน และมีการพฒันาสมรรถนะอยา่งต่อเน่ือง   
    2. ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วม หมายถึง เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลากรภาครัฐจะมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการและมีส่วนร่วมในการตดัสินทั้งแนวด่ิงและแนวราบ  
    3. มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน มากกว่ากฎระเบียบ มีการผ่อนคลายการ
ควบคุม  และมากข้ึน 
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    4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงภาครัฐมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่อการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการใหบ้ริการสาธารณะมากข้ึน  
    5. มุ่งเนน้การให้บริการลูกคา้ มุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัคุณภาพของการบริการมาก
ข้ึน มีการพฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้  
    6. ให้ผูใ้ช้บริการเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย หมายถึง ภาครัฐจะเรียกเก็บค่าบริการบน
พื้นฐาน โดยให้ผูรั้บบริการเท่านั้ นเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนผูท่ี้ไม่ได้ใช้บริการก็ไม่ต้อง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายนั้นแต่อยา่งใด 
    7. ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการ โดยภาครัฐจะสนบัสนุนให้ภาคเอกชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการสาธารณะและให้มีการแข่งขนั  มีการจา้งเหมาเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชน  
มีส่วนร่วมในการผลิตและส่งมอบสินคา้และบริการสาธารณะมากข้ึน 
    8. ลดการผกูขาดในการใหบ้ริการ โดยผอ่นคลายกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการผูกขาดใน
การใหบ้ริการสาธารณะและการปกป้องทางการคา้ต่าง ๆ    
   Osborne and Gaebler (1992, pp. 167-169) ไดร่้วมกนัเขียนหนงัสือช่ือ “การสร้างรัฐบาล
ใหม่” (Reinventing Government) คือ“รัฐบาลแบบผูป้ระกอบการ” (Entrepreneurial Government) ได้
องคป์ระกอบหลกัปฏิบติัจ านวน 10 ขอ้ ท่ีท าใหอ้งคก์ารภาครัฐประสบความส าเร็จ  ดงัน้ี 
    1. รัฐบาลในฐานะเป็นผู ้กระตุ้น (Catalytic Government) หมายถึง รัฐบาล 
ด าเนินงานโดยมุ่งเนน้ในการก าหนดนโยบายเป็นหลกั และท างานหลกัเพียงอยา่งเดียว โดยหลีกเล่ียง
การด าเนินการทุกอยา่ง   
    2. รัฐบาลท่ีชุมชนเป็นเจา้ของ (Community – Owned Government) หมายถึง รัฐบาล
ท่ีด าเนินงานโดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยตนเอง   
    3. รัฐบาลท่ีเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั(Competitive Government) หมายถึง รัฐบาล
ท่ีด าเนินงานโดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัในการจดัหาสินค้าและบริการกบัภาคเอกชนหรือกับ
ภาครัฐดว้ยกนัเอง   
    4. รัฐบาลท่ีขบัเคล่ือนโดยภารกิจ (Mission – Driven Government) หมายถึง รัฐบาล
ท่ีด าเนินงานโดใชภ้ารกิจเป็นตวัขบัเคล่ือน แทนการมุ่งเนน้กฎระเบียบ  
    5. รัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ (Result – Oriented Government) หมายถึง รัฐบาลท่ี
มุ่งเน้นปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทีได้ตั้ งไว้ในการด าเนินงาน แทนการมุ่งเน้น
กระบวนการและส่ิงน าเขา้ 
    6. รัฐบาลท่ีมุ่งบริการลูกคา้ (Customer – Driven Government) หมายถึง รัฐบาลมุ่งการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั แทนการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐเอง 
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    7. รัฐบาลท่ีเป็นผูป้ระกอบการ (Enterprising Government) หมายถึง รัฐบาลท่ีด า
พยายามแสวงหารายไดด้ว้ยตนเอง ไม่อาศยังบประมาณแผน่ดินจากรัฐบาลเท่านั้น 
    8. รัฐบาลท่ีมีการคาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipatory Government) หมายถึง รัฐบาล 
มุ่งเนน้ในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึน แทนท่ีจะคอยตามแกปั้ญหาแต่เพียงอยา่งเดียว 
    9. รัฐบาลท่ีกระจายอ านาจ (Decentralization Government) หมายถึง รัฐบาลท่ี
ด าเนินงานโดยมีการกระจายอ านาจในการตดัสินใจไปสู่ชุมชน แทนท่ีจะมีการรวบอ านาจการตดัสินใจ
ไวท่ี้ส่วนกลาง 
    10. รัฐบาลท่ีมุ่งเนน้การตลาด (Market – Oriented Government) หมายถึง รัฐบาลท่ี 
ปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด และกลไกธรรมชาติ มากกวา่เขา้แทรกแซงโดยระบบราชการหรือการ
ผกูขาดโดยรัฐ 
   Pollitt (2000, p. 3) ได้เขียนหนังสือช่ือ “การจดัการนิยมและการบริการสาธารณะ” 
(Managerialism and the Public Services) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยระบุวา่
การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีองคป์ระกอบ 7 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
    1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Outcomes) ของการด าเนินงานมากกว่า ส่ิงน าเข้าและ
กระบวนการ กล่าวคือ ในการจดัการภาครัฐแนวใหม่นั้น ภาครัฐจะมีการเปล่ียนแปลงจุดเนน้ของระบบ
การจดัการส่ิงน าเขา้ (Inputs) และกระบวนการ (Process)   
    2. การให้ความส าคญัต่อการช้ีวดัและมาตรฐานการปฏิบติังาน  กล่าวคือ รัฐควรให้
เนน้ความส าคญัต่อการวดัผลงานมากข้ึน โดยมีการสร้างตวัช้ีวดัและการก าหนดฐานการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน สามารถวดัไดจ้ริง และสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการทราบ 
    3. การมีรูปแบบองค์กะทดัรัดแนวราบ กล่าวคือ องค์กรมีสายการควบคุมบงัคบั
บญัชาในแนวราบแทนแนวด่ิง มีการกระจายอ านาจ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระ   
มากกวา่รูปแบบขนาดใหญ่ท่ีมีเป้าหมายดา้น (Multi - Purpose)แทนระบบราชการแบบดั้งเดิม   
    4. การใช้ความสัมพนัธ์เชิงสัญญาหรือคลา้ยสัญญา กล่าวคือ ในการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่นั้น ภาครัฐตอ้งปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของบุคลากรจากรูปแบบของสายการบงัคบั
บญัชาตามล าดบัชั้นใน เป็นการใชค้วามสัมพนัธ์ในรูปแบบของสัญญา (Contract Relationships) หรือ
คลา้ยสัญญา (Contract – like Relationships) แทนการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิม  
    5. การใช้กลไกตลาด (Market-like Mechanism) กล่าวคือ ในการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่นั้น ภาครัฐจะมีการใช้กลไกตลาดหรือเลียนแบบกลไกตลาดในการส่งมอบบริการ
สาธารณะ เช่นการจา้งเหมาภาคเอกชนหรือจา้งเหมาองคก์ารภาครัฐดว้ยกนัเองในการปฏิบติังาน รวม
ไปถึงการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ (เช่นกรณีของสหราชอาณาจกัร) 
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    6. การลดความแตกต่างระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน กล่าวคือ มีการลด ความ
แตกต่างระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน ควรพิจารณาการปรับเพิ่มการเขา้เป็นหุ้นส่วนในรูปแบบต่างๆ 
ระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐน ารูปแบบองคก์ารและวิธีการจดัการของภาคเอกชนเขา้มา
ใชใ้นการด าเนินงานมากข้ึน และใหภ้าคเอกชนท าหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะมากข้ึน   
    7. การยึดถือคุณค่าพื้นฐานแบบปัจเจกบุคคลนิยม ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น 
กล่าวคือ  รัฐมองประชาชนในฐานะของปัจเจกบุคคลซ่ึงมีความตอ้งการท่ีแตกต่างหลากหลาย ไม่ได้
มองประชาชนแบบองคร์วม และไม่ไดเ้นน้ท่ีความเท่าเทียมแต่เนน้ท่ีประสิทธิภาพของการบริการ และ
รูปแบบองค์การสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ไดต้ลอดเวลา ท่ีส าคญัคือให้มีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่คุณค่าพื้นฐานหรือค่านิยมแบบปัจเจกบุคคล                    
     Hughes (1994, pp. 53-60) อธิบายวา่ องคป์ระกอบของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  
มีอยู ่13 ประการคือ 
    1. การใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ ภาครัฐจะเน้นการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ ท่ีการ
วางแผนระยะยาว ใหค้วามส าคญัต่อเป้าหมายขององคก์ารมากข้ึน และอธิบายไดว้า่ในการปฏิบติังานมี
วิธีใดท่ีสามารถสามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ได้ มีการศึกษาการบริหารจดัการท่ีมีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม มีการศึกษาคือจุดอ่อน จุดแข็ง ภยัและโอกาส ตามวิธีวิธีการเชิงกลยุทธ์ 
วิธีการดงักล่าวจะท าให้ผูน้ าท่ีมีอ านาจในการัดสินใจตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าโครงการใดสมควร
ไดรั้บการอนุมติัมากท่ีสุด 
    2. การใช้ผูจ้ดัการแบบมืออาชีพ กล่าวคือ มีการคัดสรรเลือกผูบ้ริหารท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีผลงานดีและประสบการณ์เด่นในอดีต มีภูมิหลงัดา้นการบริหารจดัการในการ
แต่งตั้งหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ โดยมกัจะมีการแต่งตั้งโดยสัญญาระยะสั้นและมี
การระบุภารกิจท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ ส่วนในการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงก็คือ ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะในการ
จดัการหน่วยงาน โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในสายงานนั้น ๆ เน่ืองจากการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่มองวา่การบริหารจดัการเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะตวัซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
ในสายงานอาจจะไม่มีทกัษะเหล่าน้ี 
    3. การมุ่งผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิ กล่าวคือ ในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จะ
ไม่เน้นส่ิงน าเขา้ (Input)แต่มุ่งเน้นท่ีส่ิงน าออก (Outputs) หรือผลสัมฤทธ์ิ (Outcomes) และเน้นท่ีการ
ปฏิบัติงานเชิงปัจเจกบุคคลและหน่วยงาน ดังจึงต้องพัฒนาตัวช้ีว ัดการปฏิบัติงาน เพื่อว ัด
ความก้าวหน้าของปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรายบุคคล ว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงมกัจะ 
เปรียบเทียบกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงัให้ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผลต่อการให้รางวลัตาม
ระดบัของความส าเร็จ และการลงโทษเพราะเหตุแห่งความลม้เหลวภายใตเ้ป้าหมายท่ีก าหนดไวส่้วน
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วธีิการประเมินผลแบบไม่เป็นทางการแบบดั้งเดิมท าให้องคก์ารหรือหน่วยงานตอ้งประสบกบัความลา้
หลงัในท่ีสุด 
    4. การปรับปรุงระบบงบประมาณ กล่าวคือ ใช้ระบบงบประมาณแบบเน้นผลงาน
และระบบงบประมาณแบบโครงการ แทนงบประมาณแบบแสดงรายการและแบบบญัชีแบบเก่า ท่ีเนน้
ปัจจยัน าเขา้มากกว่าผลลพัธ์ท่ี ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานและโครงสร้างจะจดัสรรเงินตาม
โครงการเฉพาะหน่วยงานโดยมีการระบุตน้ทุนของกิจกรรมทั้งหมดในทุกระดบัอยา่งชดัเจน 
    5. การจดัการบุคลากรท่ีมีความยืดหยุ่น กล่าวคือ ภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงในการ
สรรหาและแต่งตั้งผูจ้ดัการระดบัสูง ไปสู่ระบบท่ีมีความยืดหยุ่นมากข้ึน แทนระบบจ าแนกต าแหน่ง 
(Position Classification) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรท่ีมีลกัษณะทางด้านการบริหารจดัการ โดยไม่
จ  าเป็นจะต้องแต่งตั้ งจากบุคคลในสายอาชีพในหน่วยงานนั้นโดยตรง และกรณีเจ้าหน้าท่ีท่ีไร้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจึงสามารถถูกประเมินและให้ออกจากงานไดง่้าย 
    6. การจดัองคก์ารท่ีมีความยืดหยุน่และกระจายอ านาจ กล่าวคือ เพื่อให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รัฐมีแนวโนม้ท่ีจะแบ่งแยกหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานยอ่ยหลาย ๆ 
หน่วยงาน เพื่อใหมี้การด าเนินงานตามนโยบายเฉพาะและมีความเช่ียวชาญมากข้ึน  
    7. การเปิดให้มีการแข่งขนั กล่าวคือ ภาครัฐมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดให้มีการแข่งขนัมาก
ข้ึน ทั้งการแข่งขนัภายในองคก์รภาครัฐ ระหวา่งองคก์ารภาครัฐ และการแข่งขนักบัองคก์ารภายนอก มี
การจา้งเหมา การเปิดให้มีการแข่งขนัน้ีจะท าให้ตน้ทุนของการบริการสาธารณะต ่าลงเม่ือเทียบกบัการ
ใหบ้ริการสาธารณะในระบบราชการแบบดั้งเดิม 
    8. การใช้ระบบสัญญา กล่าวคือ ภาครัฐมีการปฏิบัติงานโดยใช้สัญญามากข้ึน 
รวมถึง การท าสัญญากบัหน่วยงานภายนอก และการท าสัญญากบัหน่วยงานอ่ืนภายในภาครัฐ โดยการ
เซ็นสัญญาปฏิบติังาน ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานภาครัฐ   
    9. การใชรู้ปแบบการจดัการจากภาคเอกชน กล่าวคือ จะมีการเอารูปแบบการบริหาร
จดัการของภาคเอกชนเขา้มาใชใ้นภาครัฐ แนวปฏิบติัเหล่าน้ีมาจากภาคเอกชนมีระบบการจดัการบุคคล
และงบประมาณท่ียืดหยุ่นจนประสบความส าเร็จอย่างสูงเช่นการให้เจ้าหน้าท่ีออกได้เม่ือไม่ตั้ งใจ
ปฏิบติังาน ใหส้ามารถการเปล่ียนวธีิการสรรหาเจา้หนา้ท่ีเพื่อให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง การประเมินผล
งาน การใหร้างวลัตามความสามารถ   
    10. การวางตวัไม่เป็นกลางทางการเมือง กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัการ
ภาครัฐและนกัการเมืองจะมีความเคล่ือนไหวและมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริหารจดัการ
ภาครัฐในปัจจุบนัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบันโยบาย เก่ียวขอ้งกบัการเมืองและตอ้งรับผิดชอบต่อผลงานและ
การเขา้ไปติดต่อมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัการเมืองผูบ้ริหารจดัการภาครัฐจะตอ้งเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการเมือง 
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มากกวา่ท่ีจะวางตวัเป็นกลางตามตวัแบบการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิม ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้ริหารและนกัการเมืองจะมีลกัษณะท่ีแคบและเป็นเชิงเทคนิค เป็นความสัมพนัธ์แบบนายกบับ่าว 
และเป็นความสัมพนัธ์แบบผูอ้อกค าสั่งกบัผูน้ าค  าสั่งไปปฏิบติั แต่การใกลชิ้ดทางการเมือง เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีจะท าให้งานประสบความส าเร็จได ้ดงันั้น แนวคิดเดิมท่ีมีของการแยกความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้ริหารจดัการภาครัฐและการเมืองออกจากกนัจึงเป็นแนวคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป 
    11. ความรับผิดชอบโดยตรงต่อสาธารณะ กล่าวคือ  ผูบ้ริหารจดัการภาครัฐมีความ
ตอ้งการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Client Focus) จึงตอ้งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อสาธารณะ มีการปรับเปล่ียน
ตวัแบบการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิม ท่ีมองว่าเจา้หน้าท่ีรัฐมีความรับผิดชอบทางออ้ม เน่ืองจาก
ความรับผิดชอบจะด าเนินการผ่านสายการบงัคบับญัชาไปยงัรัฐบาล รัฐบาลรับผิดชอบต่อรัฐสภาและ
รัฐสภารับผดิชอบต่อประชาชนในท่ีสุด  
    12. การกระจายอ านาจ หรือแบ่งแยกระหวา่งหน่วยจดัซ้ือและหน่วยจดัหา กล่าวคือ  
โดยการแบ่งแยกหน่วยจัดซ้ือบริการสาธารณะ (Purchaser) และหน่วยจัดหาบริการสาธารณะ 
(Provider) ออกจากกนั โดยหน่วยงานจดัซ้ือคือผูต้ดัสินใจว่าจะผลิตอะไร และหน่วยงานจดัหาคือผูท่ี้
ส่งมอบผลผลิตไปสู่ประชาชน รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธไดใ้นการตดัสินใจว่าจะผลิตสินคา้หรือบริการ
อะไร ผูจ้ดัหาหรือผูส่้งมอบสินคา้และบริการอาจจะเป็นหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐเสมอไป 
    13. การทบทวนบทบาทของภาครัฐ กล่าวคือ  ภาครัฐจะตอ้งมีการทบทวนบทบาท
ของตนอยา่งละเอียดว่า ภารกิจใดสมควรจะถ่ายโอนไปสู่ภาคเอกชน โดยผ่านการจา้งเหมาภาคเอกชน 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และ ภารกิจใดจะด าเนินการต่อไป  เน่ืองจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ช้ีให้เห็น
วา่มีภารกิจบางอยา่งท่ีรัฐบาลไม่ควรด าเนินการเอง ควรให้ภาคเอกชนเขา้มาด าเนินการแทน อาจท าให้
เกิดประสิทธิภาพมากกว่า เพราะฉะนั้น การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคญักบัการ
ตรวจสอบและทบทวนโครงการต่าง ๆ ท่ีด าเนินการอยูน่ั้นวา่สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
   นอกจากนกัวิชาการต่างประเทศท่ีเป็นบุคคลท่ีได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมีหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งและนกัวิชาการของไทยท่ีไดศึ้กษา 
และวจิยั และอธิบายแนวคิดรวมถึงถึงองคป์ระกอบของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไว ้ดงัน้ี 
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) (2558, น. 23-26) ได้
ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่โดยน าความาในมาตรา 3/1 ของพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดินฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2545 ดงัน้ี 
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    “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหน้าท่ีตอ้งค านึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการ ตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้ค  านึงถึง
ความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบติัราชการและการสั่งการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็ได”้ 
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2558, น. 13) เสนอให้มีการพฒันาระบบ
ราชการอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาพื้นฐานและจุดอ่อนของ
ระบบราชการท่ีสั่งสมกนัมาเป็นเวลานาน และการเร่งพฒันาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเขม้แข็ง 
อนัจะช่วยท าให้ระบบราชการสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและองคก์ลไกส าคญัในการ
พฒันาประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก ดงัน้ี 
    1. การเปล่ียนแปลงกระบวนการและวิธีการท างาน ระบบราชการไทยท่ีผ่านให้
ความส าคญักบัระเบียบการปฏิบติั เน้นท่ีปัจจยัน าเขา้และรายละเอียด มากกว่ายุทธศาสตร์และการ
บรรลุผล จึงไม่สนองต่อความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ขาดการตรวจสอบผลงาน และการประเมินผล
การด าเนินงานอย่างจริงจงั จึงต้องปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการท างานเสียใหม่ โดยให้ยึด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถโดยใชว้ิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ดงัน้ี 
     1.1 น าระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจงั ให้มี
การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจนเป็นรูปประธรรม 
สามารถวดัผลได้ในทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับตัวบุคคล (Individual Scorecard) ถึงระดับองค์การ 
(Organization Scorecard) และใหแ้ต่ละส่วนราชการจดัใหมี้การรายงานผลสัมฤทธ์ิรายปีต่อสาธารณะ 
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     1.2 การก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพฒันา
องค์การ ปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความเรียบง่าย 
รวดเร็ว การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึง แบบฟอร์มท่ีง่าย และวิธีการติดต่อส่ือสารท่ี
สะดวกชดัเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการ  
     1.3 จดัระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะการควบคุมก่อนการด าเนินงาน เช่น 
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายหลงัการด าเนินงาน เช่น การตรวจสอบความคุม้ค่าของเงิน
ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน (Value-for-money Audit)   
     1.4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน รวมทั้งให้มีการติดต่อและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าวทุกส้ินปี ให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนินงานรายปี โดยจดัท าขอ้ตกลง กบัหวัหนา้ส่วนราชการไวเ้ป็นการ ล่วงหนา้ และเป็นเง่ือนไขของ
การใหเ้งินรางวลัประจ าปีแก่ส่วนราชการ เพื่อน ามาปรับปรุงให้สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
และจดัล าดบัความส าคญัของการจดัสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสมมากข้ึน รวมถึงการทบทวน
ติดตามและประเมินผลนั้นให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ การส ารวจและรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชน และ/หรือการเปิดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง โดยเฉพาะการมอบอ านาจของการ
อนุมติั อนุญาต และการสั่งการต่าง ๆ ให้เสร็จส้ิน ณ จุดบริการเดียวกนั ให้มีการจดัท าแนวทางและ
คู่มือการบริหารราชการท่ีดี  
    2. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน มีความหลากหลายในรูปแบบ
การจา้งงาน ยึดหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและสามารถปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคล 
และเปิดโอกาสให้บุคคลผูมี้ความสามารถสูงจากภายนอกสามารถเขา้สู่ระบบราชการในระดบัต่าง ๆ 
ไดโ้ดยง่ายโดยมีวธีิการ ดงัน้ี 
     2.1 เร่งสรรหาบุคลากรผูมี้ความสามารถในการบริหารทั้งในระดบัระดบัตน้ และ 
ระดบัอาวโุส เขา้สู่ระบบราชการเพื่อเสริมสร้างและพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการรัฐวิสาหกิจ (Public 
Entreprenurship) โดยอาจคดัเลือกจากขา้ราชการและบุคลากรภายนอกทัว่ไปท่ีมีความสามารถและ
ศกัยภาพสูงใหเ้ขา้สู่การอบรมในหลกัสูตรพิเศษ ซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบันานาชาติ  
     2.2 พิจารณาความเป็นไปไดข้องการน าระบบท่ีเน้นหลกัสมรรถนะการบริหาร
จดัการมาใชก้บัผูบ้ริหารระดบัสูงทุกต าแหน่ง  
     2.3 ปรับระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น หลากหลายและ
แตกต่างกนัมากข้ึน ก าหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัการขาดแคลน สภาพการณ์การแข่งขนั 
โดยเฉพาะเง่ือนไขการจา้งงาน การออกจากราชการ เงินเดือนค่าตอบแทนและสวสัดิการ การวดัและ
ประเมินผลบุคคล เป็นตน้  
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    3. การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยมของขา้ราชการจ าเป็นตอ้ง
บริหารการเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการสร้างการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง เพื่อพฒันาระบบ
ราชการท่ีไม่สามารถท าไดโ้ดยวิธีการใช้อ านาจสั่งการ แต่ให้การศึกษา ฝึกอบรม โดยให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ และปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ดว้ยความเตม็ใจ อาทิ 
      3.1 เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจ
ครอบคลุมเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลาง ซ่ึงไดรั้บมอบหมายภารกิจเป็นผูน้ า
กลุ่มภารกิจ 
      3.2 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์จริง เช่น การร่วมกนั
วางแผนแปลงยทุธศาสตร์ส าคญั ๆ ของรัฐบาลออกสู่ภาคปฏิบติัดว้ยกนั  
      3.3 การฝึกอบรม จดัหาวทิยากรกระบวนการเพื่อท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใน
กระบวนการเรียนรู้ 
      3.4 การพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ อาทิ ชุดวิชาต่าง ๆ การวางแผนการเรียนรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
      3.5 การวางเครือข่ายเช่ือมโยงกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีมี
ศกัยภาพในการด าเนินงานดา้นการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
      3.6 การวิจยัและพฒันา เน้นการบริหารความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ผ่านการ
ปฏิบติั การวจิยั การทดสอบ และการสะทอ้นผล 
      3.7 การรวบรวมองค์ความรู้ในการจดัการการเปล่ียนแปลงจากส่วนต่าง ๆ ของ
โลกการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และน าไปประยกุตใ์ช ้
      3.8 การวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีส าเร็จและลม้เหลวต่าง ๆ 
      3.9 การติดตามผลการด าเนินงาน การศึกษาผลกระทบของการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ 
    4. ให้แต่ละส่วนราชการจัดท าค าแถลงค่านิยมสร้างสรรค์ (Value Statement) 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบรวมถึงการ
รณรงค์และการยกระดบัของการยอมรับและปฏิบติัตามค่านิยม รวมทั้งระดมการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า และด าเนินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม และเผยแพร่กระบวนทศัน์ใหม่ ท่ี
เป็นวาระแห่งชาติ 
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    5. จะต้องเปิดระบบราชการเข้า สู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย 
(Democratization) มากข้ึน โดยการยอมรับและให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ
คิดเห็น ร่วมปฏิบติังาน และตรวจสอบผลการด าเนินงาน มุ่งเน้นให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบา้นเมืองโดยตรงมากข้ึน  
   ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2546, น. 24-26) ไดก้  าหนดแนวทางพฒันา
ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ดา้นการจดัการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบั การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไวด้งัน้ี  
    1. ดา้นการจดัการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ 
     ความเป็นมาของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดา้นการจดัการและสัมฤทธ์ิ
ผลของงานภาครัฐ องคป์ระกอบของระบบมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบมาตรฐาน
ของสัมฤทธิผลของการปฏิบติังานในภาครัฐ และระบบมาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารจดัการ
องคก์รภาครัฐ  
   วตัถุประสงค์ของมาตรฐานสากลของประเทศไทย ดา้นการจดัการและสัมฤทธ์ิผลของ
งานภาครัฐ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิรวมของภาคราชการทั้งระบบ และเน้นให้ทุกหน่วยงานราชการของ
ภาครัฐพฒันามาตรฐานตามผลลพัธ์ โดยมีเป้าหมายเป็นผลลพัธ์เชิงสัมฤทธ์ิบั้นปลาย ซ่ึงรวมถึงความ
เสมอภาค ความเป็นธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพ ความทัว่ถึงในการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ ความประหยดั ความ
ถูกตอ้ง การรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ความผาสุก และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนัเป็น
ผลรวมของการพฒันาประเทศ  
    2. ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐ (Quality 
Standard of Management System in the Public Sector) ประกอบดว้ยระบบต่าง ๆ 10 ระบบท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ 
      ระบบมาตรฐาน 1101 ระบบขอ้มูล 
      ระบบมาตรฐาน 1102 ระบบการส่ือสาร 
      ระบบมาตรฐาน 1103 ระบบการตดัสินใจ 
      ระบบมาตรฐาน 1104 ระบบการพฒันาบุคลากร 
      ระบบมาตรฐาน 1105 ระบบตรวจสอบถ่วงดุล 
      ระบบมาตรฐาน 1106 ระบบการมีส่วนร่วม 
      ระบบมาตรฐาน 1107 ระบบการบริการภาคเอกชนและประชาชน 
      ระบบมาตรฐาน 1108 ระบบการประเมินผล 
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      ระบบมาตรฐาน 1109 ระบบการคาดคะเนและแกไ้ขวิกฤต 
      ระบบมาตรฐาน 1110 ระบบวฒันธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ 
     นอกจากน้ี ยงัประกอบไปดว้ยระบบมาตรฐาน 2101 ระบบผลผลิต ผลลพัธ์ และ
ผลลพัธ์บั้นปลาย 
    3. ดา้นระบบการตดัสินใจท่ีดีในภาครัฐ คือ รัฐจะตอ้งมีระบบการตดัสินใจท่ีเน้น
ผลลพัธ์บั้นปลายและใช้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นหลักการ โดยมี
เง่ือนไขของความส าเร็จในการพฒันาระบบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐ และเง่ือนไขของ
ความส าเร็จในการพฒันาระบบการตดัสินใจในภาครัฐรวม 9 ประการ ไดแ้ก่ 
     3.1 หน่วยงานภาครัฐใดก็ตามท่ีประสงคจ์ะพฒันาระบบการตดัสินใจของตนเพื่อ
รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ระบบการตดัสินใจ หรือระบบมาตรฐาน 1103 
ตอ้งเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการพฒันาระบบการตดัสินใจให้เป็นผลส าเร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
     3.2 เง่ือนไขของความส าเร็จในการพฒันาระบบการตดัสินใจในภาครัฐเง่ือนไข
ของความส าเร็จ ในการพฒันาระบบการตดัสินใจในภาครัฐ  
     3.3 การมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานนบัวา่เป็นตวั
จกัรส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินงานยกระดบัในเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ในหน่วยงานของตนเอง และ
ตอ้งเป็นผูล้งมือด าเนินการปฏิบติัจริงเพื่อใหบ้รรลุตามกิจกรรม จึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั
ของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะตอ้งอุทิศเวลานอกเหนือจากการปฏิบติังานของตน ให้กบัการพฒันาระบบ
มาตรฐานอยา่งจริงจงั 
     3.4 ความสม ่าเสมอของการส่งเสริมของผูเ้ช่ียวชาญ  ให้ด าเนินการส่งเสริมการ
งาน สามารถให้ค  าแนะน าไดอ้ย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง เพื่อให้ค  าปรึกษาและ
แนะน าในปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการพฒันาเอกสารและจดัท ากิจกรรม  
     3.5 ความสม ่าเสมอในการรับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังาน ก.พ. จะจดัส่ง
ผูเ้ช่ียวชาญมาให้ค  าปรึกษาเป็นระยะเวลานานประมาณ 4-6 เดือน ดังนั้ น ในการส่งเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานหรือทีมงานเพื่อรับฟังค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ จึงควรให้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้
มาร่วมรับฟังค าแนะน าทุกคร้ัง  
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     3.6 การก ากบัดูแลอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้การพฒันาระบบเป็นไปตามท่ีก าหนด
ไวใ้นแผนงาน และมิใช่งานประจ าท่ีมีอยูเ่ป็นอุปสรรคท าให้เกิดความล่าชา้ในการพฒันาระบบได ้
     3.7 การให้ส่ิงจูงใจแก่ทีมงานและผูป้ฏิบติังาน การพฒันาระบบมาตรฐานจะ
ด าเนินการเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีความกา้วหนา้ตามแผนงาน ไดน้ั้น หวัหนา้หน่วยงานจะตอ้งมี
วธีิจูงใจเพื่อเร่งเร้าใหเ้กิดความมานะพยายามในตวัเจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานและทีมงาน  
     3.8 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานเป็นระบบท่ีส่งเสริม
การปฏิบัติราชการในระบบเปิดท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนั้ น หน่วยงานจึงต้องให้
ประชาชนหรือผูม้าติดต่อราชการ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างสม ่าเสมอโดยอาจท าให้เป็น
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เป็นคร้ังคราว หรือจดัใหมี้กล่องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
     3.9 การจัดเตรียมแนวทางในการน าเสนอผลงาน เม่ือได้มีการพฒันาระบบ
มาตรฐาน หน่วยงานควรมีการเตรียมการเพื่อก าหนดแนวทางในการน าเสนอผลงานให้กระชับและ
ชัดเจน โดยควรก าหนดตัวบุคคลผูน้ าเสนอและจดัท ารูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ซ่ึงร่วมกัน
พิจารณาและขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว 
    4. สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (Attributes) ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานต าแหน่งงานหน่ึง (Job Roles) เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จและงานมีความโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในเชิงพฤติกรรม เช่นมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน 
ท างานไดใ้นสถานการณ์ ท่ีหลากหลายกวา่ และไดผ้ลงานดีกวา่คนอ่ืนท่ีไม่มีสมรรถนะดงักล่าว หรือ
กล่าวอย่างกระชับได้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงาน
อ่ืน ๆ ในองค์กร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหน่ึงได้ มกัจะต้องมี
องค์ประกอบทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่นสมรรถนะการ
บริการท่ีดี ซ่ึงหมายถึง สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดน้ั้น หากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ 
ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทกัษะท่ีเก่ียวข้อง ทกัษะด้านการคน้หาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  และ
คุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดง
สมรรถนะของการบริการท่ีดี ดว้ยการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้
    องคป์ระกอบของสมรรถนะ มี 5 ส่วน คือ  
     4.1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคญั เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้  
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     4.2 ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะ        
ทางคอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว 
     4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้ 
     4.4 บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็นตน้ 
     4.5 แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives /Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท า
ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้  
   ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ (2558, น. 14-18) ไดก้ล่าวถึง แนวคิด 
ทฤษฎีของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ดงัน้ี 
    1. แนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) อธิบายวา่ถา้องคก์รมีการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถส่งมอบคุณค่าท่ีผสมผสานความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สร้างส่ิงท่ีมี
ความแตกต่าง มีความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน ยอ่มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อนัสามารถ
ท าใหอ้งคก์รบรรลุวสิัยทศัน์ และประสบความส าเร็จได ้
    2. แนวคิดการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) การบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ควรจัดหรือส่งเสริมให้
สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลกัส าคญัอย่างนอ้ย 6 ประการ คือหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าท่ีสะทอ้นถึงการเป็น
องคก์รท่ีดีได ้
    3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) การปฏิบติั
ตามหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้น คือ 1) ขอ้ก าหนดกฎหมาย 2) ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 3) จรรยาบรรณ และ 4) ความสมคัรใจ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงองคก์รท่ีดีได ้
    4. แนวคิดองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมี
ค่านิยมและแนวคิดหลกั 11 ประการ ดงัน้ี  
     4.1 การน าองคก์ารอยา่งมีวสิัยทศัน์ (Visionary Leadership) 
     4.2 ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customers Driven Excellence) 
     4.3 การเรียนรู้ระดบัองคก์ารและระดบับุคคล (Organizational and Personal Learning) 
     4.4 การให้ความส าคญักบับุคลากรและพนัธมิตร(Valuing Workforce Members 
and Partners)  
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    4.5 ความคล่องตวั (Agility)  
    4.6 การมุ่งเนน้อนาคต (Focus on the Future) 
    4.7. การจดัการเพื่อนวตักรรม (Managing for Innovation) 
    4.8 การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง (Management by Facts)  
    4.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง (Societal Responsibility)  
    4.10 การมุ่งเนน้ผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating Value)  
    4.11. มุมมองเชิงระบบ (System Perspective)  
   5.  แนวคิดการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Management) เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลกัคือ การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุง
คุณภาพ การบริหารคุณภาพมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความพึงพอใจและสนองต่อความคาดหวงัของ
ลูกคา้ อนัส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 
   6. แนวคิดการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System 
Management) เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงการปฏิบติังานในแต่ละวนัของแต่ละหน่วย ในองค์กรเขา้ดว้ยกนั
เป็นหน่ึงเดียว เพื่อประโยชน์ในการใช้ขอ้มูลสารสนเทศร่วมกนัอยา่งถูกตอ้งและเพื่อการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรทั้งหมดภายในองค์กรอย่างคุม้ค่าท่ีสุด รวมถึงการใช้เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารหรือบุคลากรในระดบัต่าง ๆ อยา่งทนัเวลา สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในปัจจุบนัและ
อนาคตอนัส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 
   7. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management) เป็นการคน้หา
คุณลกัษณะภายในของบุคลากรให้สามารถสร้างผลงานไดดี้โดยมุ่งการเพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์
จากบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต อนั
ส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 
 

 2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการปฏบิัติงาน 
 
 2.3.1  ความหมายของการปฏิบัติงาน 
 นกัวชิาการอธิบายความหมายของการปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี 
   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2552, น. 3) อธิบายว่า การปฏิบติังาน คือการกระท าท่ีบุคคล
แสดงออกทางกายและเป็นพฤติกรรม โดยใชค้วามรู้ ทศันคติ โอกาส ท่ีสามารถสังเกตได้ ซ่ึงการการ
ปฏิบติังานอาจปฏิบติัไดต้ามปัจจยัต่าง ๆ   



47 

   ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2554, น. 16) อธิบายว่า การปฏิบติังาน เป็นกิจกรรมของบุคคล ท่ี
แสดงออกการด ารงชีวิต ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  
          สุพจน์ ทรายแกว้ (2554, น. 11) อธิบายวา่การปฏิบติังาน หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ทางร่างกาย ท่ีใช้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคคลหรือหน่วยงาน หรือการท างาให้เป็นไป
ตามอ านาจหนา้ท่ีหรือตามความรับผิดชอบ  
        พสุ เดชะรินทร์ (2555, น. 13) อธิบายวา่ การปฏิบติังาน หมายถึง การกระท าการอยา่งใด
อย่างหน่ึง หรือเป็นการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีได้กระท า หรือปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือตาม
บทบาทของบุคคล หรือองค์การใดองค์การหน่ึง เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละเป็นการ
แสดงออกใหเ้ห็นได ้สังเกตได ้ 
   สมนึก ปัญญาสิงห์ (2555, น. 30) อธิบาย ว่า การปฏิบติังาน เป็นการแสดงออกและ
สังเกตไดใ้นสภาวการณ์หน่ึง ๆ หรือเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางร่างกาย เป็นส่วนประกอบ ทั้งทาง
ความรู้ และทศันคติ สามารถท่ีประเมินผลได ้   
 โดยสรุป การปฏิบติังาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางร่างกายท่ีสามารถสังเกตได ้ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์าร อาจปฏิบติัไดท้นัที ตามปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ  ทศันคติ 
และโอกาส เป็นตน้ 
 2.3.2 ปัจจัยทส่ีงผลต่อการปฏิบัติงาน             
 นกัวชิาการอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานไว ้ดงัน้ี 
   สมยศ นาวีการ (2546, น. 58) อธิบายว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคคล 
(Individual Performance Factors) ประกอบดว้ย 
    1. ลกัษณะของบุคคล (Individual Attributes) ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร (Demographic 
Characteristics) เป็นตวัแปรท่ีช่วยใหเ้ห็นถึงภูมิหลงัของบุคคล เช่น เพศ อาย ุเช้ือชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม สถานท่ีอยู่อาศยัของครอบครัวตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกนั อย่างไรก็ตามลักษณะ
ประชากรอยา่งเดียวยงัไม่เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีดีท่ีจะแสดงผลการปฏิบติังานท่ีดี ทั้งน้ียงัมีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  
     1.1 ความรู้ความสามารถ (Competency Characteristics) เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัใน
การพิจารณาเลือกคนเพื่อมาปฏิบติังาน ความรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้
ให้เกิดความพยายามในการท างาน เป็นแรงจูงใจขั้นต้นท่ีมีผลต่อไหวพริบของบุคคลท่ีเอาชนะ
ส่ิงแวดล้อมได้ บุคคลท่ีรู้สึกว่ามีความรู้ความสมารถในงานของเขา สามารถคาดได้ว่าเขาจะท างาน
อย่างจริงจงั ความรู้ความสามารถแบ่งไดส้องดา้น คือ ดา้นกายภาพ (Physical Competency) และดา้น
สมอง (Mental Competency) ซ่ึงบ่อยคร้ังได้ใช้ผลการเรียนเป็นเคร่ืองช้ีวดัถึงแนวโน้มของความรู้
ความสามารถดา้นสมองและการปฏิบติังาน  
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     1.2 ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) เป็นการแสดงแนวโน้ม
ของพฤติกรรมแต่ละบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนและมีอิทธิพลค่อนขา้งถาวรต่อพฤติกรรม ลกัษณะทางจิตวิทยา
เหล่าน้ี เช่น ทศันคติ การรับรู้ ความตอ้งการและบุคลิกภาพ เป็นตน้ 
    2. ความพยายามในการท างาน (Work Effort) คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมกบัความจ าเป็นของงานนั้นยงัไม่สามารถท าให้บุคคลมีผลปฏิบติังานในระดบัท่ีสูง ทั้งน้ียงัมี
ตวัแปรหน่ึงท่ีส าคญัและตอ้งมี คือ ความพยายามในการท างาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความปรารถนาท่ี
จะปฏิบติังาน นั่นคือ ตอ้งมีแรงจูงใจท่ีจะท างาน (Motivation to Work) เป็นแรงผลกัดนัภายในตวั
บุคคลท่ีมีผลโดยตรงและคงไวซ่ึ้งความพยายามในการท างาน คนท่ีมีแรงจูงใจท่ีระดบัสูงจะท างาน
อยา่งจริงจงั แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยก าหนดความพยายามในการท างาน 
    3. การสนบัสนุนจากองค์การ (Organization Support) ในการปฏิบติังานของบุคคล
จ าเป็นตอ้งได้รับการสนบัสนุนจากองค์การท่ีปฏิบติัอยู่ บุคคลผูท่ี้มีลกัษณะตรงกบัความจ าเป็นของ
งานและได้รับการจูงใจในระดับสูง อาจจะไม่เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีดีหากได้รับการสนับสนุนท่ีไม่
เพียงพอจากหน่วยงานหรือท่ีเรียกวา่ขอ้จ ากดัดา้นสถานการณ์ (Situational Constraint) เช่น ขาดเวลาท่ี
จะท างาน งบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และวสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบังานไม่
ชดัเจน ระดบัความคาดหวงัของผลปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม ขาดอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังาน ขาดการ
ช่วยเหลือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไม่ยืดหยุน่ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ
ผลการปฏิบติังานของบุคคล 
    ประภาเพญ็ สุวรรณ (2552, น. 16) อธิบายวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน มีดงัน้ี    
    1. ความพยายามในการท างาน คุณลกัษณะบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบัความจ าเป็น
ของงานนั้น ยงัไม่สามารถท่ีจะท าให้บุคคลมีผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีสูงทั้งน้ียงัมีตวัแปรหน่ึงท่ี
ส าคญัและตอ้งมีก็คือ ความพยายามในการท างาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพนัน่คือความ
ปรารถนาท่ีจะปฏิบติังาน ท าให้เกิดมีแรงจูงใจท่ีจะท างาน เป็นแรงผลกัดนัภายในตวับุคคลท่ีมีผล
โดยตรงและคงไวซ่ึ้งความพยายามในการท างาน คนท่ีมีแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วย
ก าหนดความพยายามในการท างาน 
    2. การสนบัสนุนจากองค์การ ในการปฏิบติังานของบุคคล จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์ารท่ีปฏิบติัอยูบุ่คคลท่ีมีลกัษณะบุคคลตรงกบัความจ าเป็นของ 

 
 
   สุรินทร์ ม่วงทอง (2554, น. 23-24) ไดอ้ธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน มีดงัน้ี  
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     1. ลกัษณะประชากร เป็นลกัษณะท่ีช่วยให้เห็นถึงภูมิหลงัของบุคคล เช่น เพศ อายุ
เช้ือชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม สถานท่ีอยูอ่าศยั ขนาดคราอบครัวตลอดจน ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึง
กนั อยา่งไรก็ตามลกัษณะประชากรอยา่งเดียวยงัไม่เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีดีท่ีจะแสดงถึงผลการปฏิบติังานท่ี
ดี ทั้งน้ียงัมีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งคือ ความรู้ ความสามารถ และลกัษณะทางจิตวทิยา 
     2. ลักษณะด้านความสามารถ เป็นส่ิงท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกคน เพื่อมา
ด าเนินงานความรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดความพยายามในการ
ท างานเป็นแรงจูงใจขั้นตน้ท่ีมีผลกระทบต่อไหวพริบของบุคคลเอาชนะ สภาพแวดลอ้มได ้บุคคลท่ีท่ี
รู้สึกวา่มีความรู้ความสามารถในงานของเขาสามารถ คิดไดว้า่เขาจะท างาน อย่างจริงจงั ดงันั้นความรู้
ความสามารถแบ่งได ้2 ดา้น คือดา้นกายภาพ และดา้นสมอง ซ่ึงบ่อยคร้ังไดใ้ชผ้ลการเรียนเป็นเคร่ืองช้ี
วดัถึงแนวโนม้ของความรู้ความสามารถดา้นสมองและการปฏิบติั 
     3. ลกัษณะดา้นจิตวทิยา เป็นการแสดงแนวโนม้ของพฤติกรรมแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึน
และมีอิทธิพลค่อนขา้งถาวรต่อพฤติกรรม ลกัษณะทางจิตวิทยาเหล่าน้ี เช่น ทศันคติ การรับรู้ ความ
ตอ้งการ และบุคลิกภาพ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามความส าคญัของคุณลกัษณะประชากรเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บั
ธรรมชาติและความจ าเป็นแต่ละงาน และคุณลกัษณะประชากรจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัความจ าเป็น
ของแต่ละงานเพื่อท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการ 
     4. ความพยายามในการท างาน คุณลกัษณะประชากรท่ีมีความเหมาะสมกบัความ
จ าเป็นของงานนั้น ยงัไม่สามารถท่ีจะท าให้บุคคลมีผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีสูงทั้งน้ียงัมีตวัแปร
หน่ึงท่ีส าคญัและตอ้งมีก็คือ ความพยายามในการท างาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความปรารถนาท่ีจะ
ปฏิบติันัน่คือ แรงผลกัดนัภายในตวับุคคลท่ีมีผลโดยตรงและคงไวซ่ึ้งความพยายามในการท างาน คนท่ี
มีความพยายามในการท างานจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยบรรลุเป้าหมาย 
    5. การสนบัสนุนจากองค์การ ในการปฏิบติังานของบุคคลจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองค์การท่ีปฏิบติัอยู่ บุคคลท่ีมีลกัษณะตรงกบัความจ าเป็นของงานและไดรั้บการจูงใจ
ในระดบัสูงอาจไม่เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีดีหากได้รับการสนับสนุนท่ีไม่เพียงพอจากหน่วยงานหรือท่ี
เรียกว่าขอ้จ ากดัดา้นสถานการณ์ เช่น ขาดเวลาท่ีจะท างาน งบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวสัดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบังาน ขาดการช่วยเหลือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีไม่ยดืหยุน่ เป็นตน้    
 
 
 โดยสรุป ปัจจัยท่ี มีผลต่อการด าเนินงานมีหลายประการ เช่น คุณลักษณะประชากร 
ความสามารถ จิตวิทยา ความพยายามในการท างาน และการสนบัสนุนจากองคก์าร หากปัจจยัดงักล่าว
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มีความสมบูรณ์ จะท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.3.3  การจัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    การจดัการผลการปฏิบติังาน หมายถึง การจดัการกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในองค์การ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังานเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์การ การจดัการผลการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งผูบ้ริหารและสมาชิกใน
องคก์ารจะตอ้งรับผดิชอบร่วมกนัต่อผลลพัธ์หรือผลผลิตขององคก์าร โดยจะตอ้งมีการตกลงร่วมกนัวา่
จะตอ้งท าอะไรบา้ง จะท าอย่างไร และร่วมกนัติดตามผลการปฏิบติังานนั้น ๆ ดว้ย ท่ีส าคญัจะตอ้งมี
การเช่ือมโยงกบักระบวนการท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ในองคก์าร ปัจจุบัน แนวคิดในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน น้ีไดเ้ปล่ียนไป การท างานจะให้ความส าคญักบัผลงานท่ีเกิดข้ึน และยึดเป้าหมายของงาน
เป็นหลกั โดยจะมีการประยกุตใ์ชแ้บบ ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถวดัผลงานไดจ้ริงและน าผล
ท่ีไดไ้ปเป็นตวัแปรในการให้รางวลัตอบแทน ประภาเพญ็ สุวรรณ (2552, น. 22) 
 2.3.4  ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2552, น. 24) อธิบายวา่ การจดัการผลการปฏิบติังานมีประโยชน์ 
ดงัน้ี  
    1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานเพิ่มสูงข้ึน  
    2. การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การมีความชัดเจน และมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกนั  
    3. ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน  
    4. เกิดการพฒันาผลการปฏิบติังานและการวดัผลการปฏิบติังานและการวดัผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นธรรมโปร่งใส  
    5. สามารถสะทอ้นคุณลกัษณะของตวังานและคุณค่าของผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม  
    6. ผลการประเมินผลการปฏิบติังานสามารถใช้ประโยชน์ในงานบริหารทรัพยากร
มนุษยด์า้นอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  
   สุรินทร์ ม่วงทอง (2554, น. 27) อธิบายว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ 
ดงัน้ี  
    1. เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงานอยา่งเป็นธรรม  
    2. สร้างแรงจูงใจและให้รางวลัตอบแทนพนกังานท่ีมีผลงานได้มาตรฐาน หรือสูง
กวา่มาตรฐาน 
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    3. รักษาความเป็นธรรมภายใน ทั้งในแง่การบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และการ
บริหารบุคคล 
    4. เป็นเคร่ืองมือสอนงานและพฒันาพนกังาน ไดแ้ก่  
     4.1 ในการตดัสินใจในการสนบัสนุนพนกังานท่ีมีผลงานไดม้าตรฐานหรือสูงกวา่
มาตรฐานใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ  
      4.2 ช่วยคดัพนกังานท่ีมีผลงานต ่ากวา่มาตรฐานออกจากองคก์ร 
     4.3 ไดข้อ้มูลความตอ้งการในการฝึกอบรม สัมมนา 
     4.4 ช่วยใหข้อ้มูลเพื่อการโอนยา้ย 
     4.5 เป็นเคร่ืองมือในการปรับเงินเดือนไดอ้ยา่งยติุธรรม 
     4.6 เป็นขอ้มูลประกอบการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง  
     4.7 เป็นเคร่ืองมือใหพ้นกังานยดึถือระเบียบขอ้บงัคบัร่วมกนั  
     4.8 พนกังานไดท้ราบถึงความสามารถตวัเองในสายตาผูบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 
     4.9 เป็นการทดสอบความยุติธรรมของผูบ้ ังคบับญัชาหากไม่ยุติธรรม คนดีมี
ความสามารถก็จะหนีไป สุดทา้ยผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งท างานนั้นดว้ยตนเองและท างานหนกัมากข้ึน 
     4.10 ช่วยวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการในการ
ฝึกอบรม ความรอบรู้ ความสามารถ ทกัษะของพนกังาน และลกัษณะการวา่จา้ง เป็นตน้ 
     4.11 เป็นขอ้มูลในการป้องกนัปัญหาทางการบริหาร  
 โดยสรุป การจดัการผลการปฏิบติังาน เป็นการกระท าภายในองค์การ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน ท่ีส าคญัคือเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร เป็นการ
สะทอ้นตวังานและคุณค่าของผลการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ส่วนในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัผลงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้พนกังานไดท้ราบถึงความสามารถตวัเอง
ในสายตาผูบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง และใช้เป็นขอ้มูลในการป้องกนั
ปัญหาทางการบริหาร  
 
 
 
 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 
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 2.4.1  ความหมายของบทบาท 
 นกัวชิาการกล่าวถึงความหมายของบทบาท ดงัน้ี                   
   ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545, น. 19) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของคน ท่ี
เกิดข้ึนโดยต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตั้งใจหรือถูกบงัคบั ซ่ึงพฤติกรรมของแต่ละคนจะแสดงได้
หลายอยา่ง เพราะคนแต่ละคนอยูใ่นสังคมท่ีแตกต่างกนั หากอยูใ่นสังคมเดียวกนัก็จะแสดงบทบาทท่ี
สังคมท่ีตนอาศยัอยูใ่นขณะนั้นคาดหวงัยอมรับ 
   สุชา จนัทร์เอม (2544, น. 28) กล่าววา่ บทบาท เป็นส่ิงท่ีบุคคลในสภาพต่าง ๆ พึงกระท า
นัน่คือสังคมก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีสถานภาพอยา่งไรแลว้บุคคลในสภาพนั้นจะตอ้งประพฤติปฏิบติั
ตามหนา้ท่ี 
   อุทยั หิรัญโต (2549, น. 30) กล่าวว่า บทบาท คือ การปฏิบติัหน้าท่ีหรือการแสดงออก
ของคน ซ่ึงคนอ่ืนคาดคิดหรือมุ่งหวงัวา่เขาจะกระท าอยู่ภายใตส้ถานการณ์ทางสังคมอย่างหน่ึงการท่ี
คนอ่ืนคาดหมายหรือหวงัใหเ้ขากระท าอยา่งนั้น ก็ถือวา่เอาฐานะและหนา้ท่ีทางสังคมเป็นมูลฐาน  
   นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2552, น. 41) กล่าวว่า บทบาท เป็นการปฏิบติัตามสิทธิหน้าท่ี
ของสถานภาพ ต าแหน่ง เช่น มีต าแหน่งเป็นพ่อ บทบาท คือ ตอ้งเล้ียงลูก เป็นครู บทบาท คือ ตอ้งสั่ง
สอนนกัเรียน นอกจากน้ีบทบาทจะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพราะเม่ือมีหนา้ท่ี ตอ้ง
รับผิดชอบ และปฏิบติัในส่ิงท่ีสังคมยอมรับ เราก็สามารถแสดงบทบาทไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสังคมท่ี
เราอยูไ่ด ้
   อชิรญาณ์ จนัทรพิมพ  ์(2552, น. 46) กล่าวว่า บทบาท คือ การท่ีบุคคลปฏิบติัตามสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนในสถานการณ์ท่ีตนมีอยูบ่ทบาทอาจพิจารณาได ้2 ความหมาย ดงัน้ี 
    1. พิจารณาในเร่ืองโครงสร้างทางสังคม บทบาท หมายถึง ต าแหน่งทางสังคมท่ีมีช่ือ
เรียกต่าง ๆ ซ่ึงแสดงลกัษณะโดยคุณสมบติัและกิจกรรมของบุคคล 
    2. พิจารณาในด้านการปฏิบัติต่อกัน บทบาท หมายถึง การกระท าต่อกันหรือ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการกระท าอยา่งมีแบบแผน โดยผา่นการเรียนรู้มาก่อน คือ 
ความคาดหวงันั่นเอง เช่น บุคคลอ่ืนคาดไวว้่าบุคคลใดต าแหน่งหน่ึง ควรจะกระท าหรือแสดง
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา ในสถานการณ์หน่ึง ๆ  
   จรัส สุวรรณมาลา (2553, น. 6) กล่าววา่ บทบาท หมายถึง การแสดงออกของบุคคลใน
ด้านท่ีเก่ียวกบัค าพูด ลกัษณะท่าทาง การตอบสนอง อาการกิริยา เพื่อให้ผูอ่ื้นทราบว่าตนก าลงัท า
หนา้ท่ีอะไรอยู ่มีต  าแหน่งหรือฐานะทางสังคมอยา่งไร  
   ราชบณัฑิตยสถาน (2554, น. 602) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “บทบาท” หมายถึง การ
กระท าตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้เช่น บทบาทพอ่ แม่ ลูก 
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   องัคณา มะปะทา (2557, น. 39) อธิบายวา่ บทบาท หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบติั
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบและการปฏิบติัตามต าแหน่ง ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลท่ีเป็นอยู ่ถา้
ต าแหน่งหรือสถานภาพเปล่ียนไป บทบาทท่ีมีอยูก่็เปล่ียนแปลงไปตามไปดว้ย  
   วิภา รุ่งจรัส (2559, น. 11) อธิบายว่าบทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของ
บุคคลซ่ึงอยูใ่นฐานะหรือต าแหน่งท่ีมีสถานภาพอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีสังคมไดก้ าหนดให้มีหน้าท่ี
ตอ้งปฏิบติั    
 โดยสรุป บทบาท หมายถึง การแสดงออก หรือการกระท าของบุคคลท่ีอาจถูกก าหนดโดย 
ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลง รวมถึงฐานะหรือต าแหน่งท่ี ตามท่ีองคก์ารหรือตามท่ีสังคม
ได้ก าหนดให้ปฏิบติั ซ่ึงบทบาทและสถานภาพเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนั สถานภาพจะเป็นตวัก าหนดว่า
บุคคลนั้นมีหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไร ส่วนบทบาทจะเป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีสังคมได้
ก าหนดไว ้

 2.4.2  ประเภทของบทบาท 

 นกัวชิาการไดอ้ธิบายประเภทของบทบาทไว ้ดงัน้ี 
        สมยศ นาวกีาร (2546, น. 51-52) กล่าววา่ บทบาทมีอยู ่4 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1. บทบาทตามท่ีก าหนด คือ บทบาทท่ีสังคม กลุ่ม หรือองคก์ารก าหนด 
     2. บทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงั หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง
คาดหวงัวา่ผูอ้ยูใ่นต าแหน่งจะถือปฏิบติั 
         3. บทบาทตามความคิดของผูอ้ยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรม ท่ี
บุคคลผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง คิดและเช่ือวา่เป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู ่
         4. บทบาทท่ีปฏิบติัจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอ้ยู่ในต าแหน่งไดป้ฏิบติัหรือแสดง
ออกมาใหเ้ห็น ซ่ึงมกัเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคิดของ ผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง  
           ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 18) ไดแ้ยกประเภทของบทบาท ดงัน้ี 
         1. บทบาทท่ีได้มาจากต าแหน่ง ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีถูกก าหนดควบคู่มากบัต าแหน่ง
บทบาทตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้น ๆ จ าเป็นตอ้งกระท าหรือ
งดเวน้การกระท า ซ่ึงบทบาทนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดไวท้างสังคม 
    2. บทบาทท่ีปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสังคมมุ่งหวงัให้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้น 
ควรปฏิบติัและอาจถูกก าหนดจากบุคลิกภาพของผูด้  ารงต าแหน่งนั้น ไดแ้ก่ เจตคติ การศึกษา อบรม 
ประสบการณ์ ตลอดจนพื้นฐานทางวฒันธรรมและประเพณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งนั้นยดึถือ 
   เหลือ เอกตะคุ (2548, น. 9) ไดจ้  าแนกบทบาทในสังคมทัว่ ๆ ไป ดงัน้ี             
    1. บทบาทตามเพศ คือ เพศหญิง และ เพศชาย ท่ีมีบทบาทในสังคม แตกต่างกนั  
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    2. บทบาทตามวยั หรือตามอาย ุ
    3. บทบาทตามอาชีพ เช่น อาชีพหมอ อาชีพครู อาชีพกับวช หรืออาชีพกัแสดง  
    4. บทบาทตามเกียรติยศ หรือต าแหน่ง  
    5. บทบาทในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ลูก ปู่ ยา่ ตา ยาย  
    6. บทบาทในกลุ่มเพื่อน       
   โดยสรุป นักวิชาการไดอ้ธิบายประเภทของบทบาทไวค้ล้ายกนัคือบทบาทท่ีสังคมกลุ่มหรือ
องค์การก าหนด คือบทบาทท่ีได้มาจากต าแหน่ง และบทบาทท่ีปฏิบติัจริง และอาจถูกก าหนดจาก
บุคลิกภาพของผูด้  ารงต าแหน่งนั้น ไดแ้ก่ อุดมการณ์ การศึกษาอบรม ประสบการณ์ ตลอดจนพื้นฐาน
ทางวฒันธรรมและประเพณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งนั้นยดึถือ รวมถึงบทบาททางครอบครัว       
 2.4.3  ทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 

     นกัวชิาการไดอ้ธิบายทฤษฎีเก่ียวกบับทบาท ดงัน้ี 
   สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2542, น. 16-17) ไดร้วบรวมทฤษฎีของนกัวิชาการหลายท่านไว ้
ดงัน้ี 
    1. ทฤษฎี Ralp Linton’s Role กล่าววา่ บทบาทตามต าแหน่งหรือสถานภาพ เช่นเป็น
ผูน้ าตอ้งแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูต้าม 
              2. ทฤษฎี Homann’s Role กล่าวว่า บทบาทของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ต าแหน่ง ของตน  
    3. ทฤษฎี Parson’s Role กล่าววา่ บทบาทเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์นสังคม
ท าใหม้นุษยต์อ้งเพิ่มบทบาทของตน 
    4. ทฤษฎี Good’s Role กล่าวว่า บทบาท คือ แบแผนของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนา้ท่ีของแต่ละบุคคล และบทบาทดงักล่าวควรเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อสังคมนั้น 
    5. ทฤษฎี Guskin’s Role กล่าววา่ บทบาทเป็นพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคน คือ ผล
ท่ีไดจ้ากต าแหน่งทางสังคมของเขานัน่เอง และทฤษฎีบทบาทจดัเป็นขอ้ตกลงประการแรกท่ีสถาบนั
ต่าง ๆ ในสังคมคาดหวงัวา่บุคคลท่ีไดรั้บต าแหน่งต่าง ๆ ควรปฏิบติัอยา่งไร 
 
 
 
 
   สงวนศรี วิรัชชยั (2547, น. 25) น าเอาแนวคิดและทฤษฎีบทบาทมาใชเ้พื่อให้เราสามารถ
ท าการวเิคราะห์ถึงพฤติกรรมมนุษย ์ดงัน้ี   
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    1. แนวโครงสร้างนิยม บทบาทถูกมองเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดกฎเกณฑ์โดยสังคม
คาดหวงัว่าบุคคลในสถานภาพควรมีบทบาทเขา้ไปด ารงต าแหน่งในสถานภาพนั้น ๆ อย่างไร และ
บุคคลอ่ืนคาดหวงับทบาทของผูท่ี้อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ นั้น ตามท่ีคิดว่าเป็นค่านิยมบรรทดัฐานท่ี
ก าหนดใหมี้พฤติกรรมนั้น ๆ 
    2. แนวปฏิสังสรรค์นิยม บทบาทจะให้ความส าคญักบักระบวนการบุคคลโดยท า
ความเขา้ใจวา่บุคคลอ่ืนใหค้วามหมายและคาดหวงักบัตนเองอยา่งไร ในการมีบทบาทในสังคมโดยเกิด
จากบุคคลมีการปฏิสังสรรคท์างสังคมต่อกนั 
   โดยสรุป นักวิชาการได้อธิบายทฤษฎีบทบาท  คือ ทฤษฎีบทบาทเก่ียวกับต าแหน่งหรือ
สถานภาพ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์นสังคม เก่ียวกบัหน้าท่ีของแต่ละบุคคล เก่ียวกบั 
ต าแหน่งทางสังคม บทบาทของผูท่ี้อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ โดยเกิดจากบุคคลมีการปฏิสังสรรค์ทาง
สังคมต่อกนั 
 2.4.4  การปรับเปลีย่นของบทบาท 

     นกัวชิาการไดอ้ธิบายการปรับเปล่ียนของบทบาท ดงัน้ี 
   ธงชยั สันติวงษ ์(2547, น. 92-93) กล่าววา่ บทบาทอาจก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจของบุคคล ความขดัแยง้กนัก็จะเกิดความกดดนัข้ึน ซ่ึงเกิดจากความไม่ชดัเจนในบทบาท หรือ
การแสดงออกถึงบทบาทมากเกินไป หรือการแสดงออกของบทบาทน้อยเกินไป แบ่งเป็น 4 ระยะ 
ดงัต่อไปน้ี 
    ระยะท่ี 1 เป็นระยะของการคาดหมายในบทบาท อาจจะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารการ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม เพื่อให้บุคคลนั้น ๆ สามารถคาดหมายถึงบทบาทหน้าท่ี ท่ีเขาตอ้งแสดงใน
องคก์ร 
    ระยะท่ี 2 ระยะท่ีเป็นทางการ โดยก าหนดวตัถุประสงค์ ระเบียบวิธีปฏิบติังาน 
ขอ้บงัคบั ท่ีบุคคลนั้น ๆ จะตอ้งแสดงบทบาทท่ีก าหนดเพื่อแลกผลตอบแทน 
    ระยะท่ี 3 ระยะของการเรียนรู้ในบทบาท คือ การเรียนรู้ในบทบาทของตน การสร้าง
ความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงานทั้ งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อปรับปรุงให้สมดุล กับความ
คาดหมายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากผูร่้วมงาน 
    ระยะท่ี 4 ระยะของการคงอยูห่รือออกไปจากองคก์าร คือ ถา้บทบาทไม่สอดคลอ้งกบั
ความเป็นไปตามความคาดหมายขององค์การ ก็จะเกิดความไม่ชดัเจนในบทบาทข้ึน หากไม่สามารถ
แกไ้ขไดก้็จะเกิดความเบ่ือหน่ายไม่พอใจและลาออกไปในท่ีสุด 
   Harddy and Cornwey (1988, pp. 22-26, อา้งถึงใน สงวนศรี วิรัชชยั, 2547, น. 28) กล่าว
วา่ ทฤษฎีบทบาท จะตอ้งแบ่งตนเอง (Self) ออกเป็น 2 ส่วน คือ “I” ซ่ึงเป็นตวัแสดงถึงสัญชาติญาณ
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ธรรมชาติหรือลกัษณะเฉพาะ ของบุคคล “I” จะเป็นพฒันาการแรกของมนุษยท่ี์เรียนรู้เป็นส่ิงแรกจาก
ส่ิงท่ีสังคมคาดหวงั “ME” ซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงตนเองดา้นสังคมท่ีเกิดจากความตอ้งการของสังคมและ
ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะไดรั้บ “ME” จะเป็นพฒันาการท่ีมีช่วงเวลายาวนานตลอดชีวิต ฮาร์ดด้ีและ
คอรนเวย ์มองวา่ “ME” เป็นส่ิงท่ีไดรั้บจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 3 ขั้น คือ 
    1. ขั้นเลียนแบบเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 2 ขวบ (Imitative Stage) โดยเด็กจะ
เลียนแบบหรือแสดงบทบาทท่ีได้รับจากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเห็น (Role Taking)โดยเฉพาะบุคคล ท่ี
ความส าคญัต่อเขา (Significant Others) อยูใ่กลชิ้ดกบัเขาโดยเฉพาะพ่อแม่จะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาขั้นน้ีมากท่ีสุด  
    2. ขั้นแสดงบทบาท (Play Stage) เร่ิมท่ีอายุประมาณ 2 ขวบข้ึนไปถึง 4 ขวบ เป็นขั้น
เร่ิมพฒันาการของ “ME” เด็กจะเร่ิมมีทศันคติและการกระท าในส่ิงท่ีสังคมยอมรับเด็กจะเร่ิมเห็นว่า
ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เด็กจะเรียนรู้ว่าอะไรถูกหรือผิดโดยมีพ่อแม่หรือสังคมเป็นผู ้
ควบคุมพฤติกรรม  
    3. ขั้นแสดงการเล่น (Game Stage) อายุ 4 ขวบ ข้ึนไป เป็นขั้นท่ีเด็กเร่ิมท่ีจะไดรั้บรู้
และเห็นบทบาทการกระท าของบุคคลในสังคมนอกบา้นจะเป็นการพฒันาบทบาทท่ีสังคมส่วนใหญ่ 
(Generalized Other) ตอ้งการและคาดหวงัเร่ิมมีการแสดงบทบาทหลายบทบาท 

 โดยสรุป นกัวชิาการไดอ้ธิบายการปรับเปล่ียนบทบาท คือ แสดงถึงสัญชาติญาณธรรมชาติหรือ
ลกัษณะเฉพาะ ของบุคคล และคาดหวงัเร่ิมมีการแสดงบทบาทหลายบทบาท บทบาทอาจก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของบุคคล ความขดัแยง้กันก็จะเกิดความกดดันข้ึน บทบาทไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นไปตามความคาดหมายขององคก์าร ก็จะเกิดความไม่ชดัเจนในบทบาทข้ึน  
 

2.5  การปกครองท้องที ่
 
  2.5.1  ความเป็นมา        
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงเร่ิมการปกครองทอ้งท่ีโดยไดท้รงให้
มีการทดลองจดัระเบียบการปกครองต าบล หมู่บา้น ข้ึนท่ีอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เม่ือ ร.ศ. 111 (พุทธศกัราช 2435) โดยให้ราษฎรเลือกผูใ้หญ่บา้น เพราะทรงเล็งเห็นวา่การปกครองใน
ระดบัน้ีจ าเป็นและส าคญัยิ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงมีพระราชด าริให้มีการฟ้ืนฟูการ
ปกครองระดบัหมู่บา้นเน่ืองจากเป็นหน่วยการปกครองท่ีใกลชิ้ดกบัราษฎรมากท่ีสุด นบัแต่นั้นมาจึง
ได้มีการจดัระเบียบการปกครองต าบลหมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่าง ๆ โดย ตราเป็นพระราชบญัญัติ
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ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ร.ศ. 116 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 6 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 2457 ข้ึนใชบ้งัคบัแทน และไดมี้การใชสื้บเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

 การปกครองท้องท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศกัราช 
2457 ประกอบไปดว้ยหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั (กรมการปกครอง, 2552, น. 19-29) ในการ
วจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน ามาอธิบายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั คือ หมู่บา้นและต าบล 
 2.5.2  หมู่บ้าน 
           2.5.2.1 การจดัตั้ง 
     กฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ีก าหนดการตั้งหมู่บา้นการไว ้2 ประเภท  
     1) หมู่บา้นท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ เป็นการจดัตั้งโดยประกาศจงัหวดั ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ีพุทธศกัราช 2457 โดยไดว้างหลกัเกณฑ์การตั้งหมู่บา้นไวก้วา้ง 
ๆ คือ ถ้ามีคนอยู่รวมกนัมากถึงเกณฑ์ แต่จ านวนบา้นน้อย ให้ถือเอาจ านวนคนเป็นส าคญัประมาณ  
200 คน เป็นหมู่บา้นหน่ึง และถา้ตั้งบา้นเรือนอยูห่่างไกลกนั  ถึงจ านวนคนจะนอ้ย ถา้มีจ านวนบา้นไม่
ต ่ากวา่ 5 บา้นแลว้ จะจดัตั้งเป็นหมู่บา้นหน่ึงก็ได ้ 
     ในการพิจารณาจดัตั้งหมู่บา้นข้ึนใหม่ ตอ้งถือหลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายบญัญติั
ไวโ้ดยอนุโลมเช่นเดียวกบัการตั้งต าบล แต่ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาถึง ความจ าเป็น และความเหมาะสม
จริง ๆ โดยให้ถือความสะดวกในการปกครองเป็นประมาณ และวิธีการท่ีสองเป็นการด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2539 แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่นอ้ยกวา่ 1,200 คน หรือมี
จ านวนบา้นไม่นอ้ยกวา่ 240 บา้น เม่ือแยกหมู่บา้นใหม่แลว้ หมู่บา้นใหม่จะตอ้งมีราษฎรไม่นอ้ยกว่า 
600 คน หรือมี จ านวนบา้นไม่นอ้ยกวา่ 120 บา้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บา้น 
สภาต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ และ 
2) กรณีเป็นชุมชนห่างไกล และเป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่นอ้ยกวา่ 600 คน หรือมีจ านวนบา้นไม่นอ้ย
กวา่ 120 บา้น เม่ือแยกหมู่บา้นใหม่แลว้ หมู่บา้นใหม่จะตอ้งมีราษฎรไม่นอ้ยกวา่ 200 คน หรือมีจ านวน
บา้นไม่นอ้ยกวา่ 40 บา้น ห่างจากชุมชนเดิมไม่นอ้ยกวา่ 6 กิโลเมตร และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหมู่บา้น สภาต าบล หรือสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ 
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     2) หมู่บา้นท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นการชั่วคราว เป็นหมู่บา้นท่ีจดัตั้งข้ึนในกรณีท่ีทอ้งท่ี
อ าเภอใดมีราษฎรตั้งชุมนุมท าการหาเล้ียงชีพแต่ในบางฤดู และจ านวนราษฎรซ่ึงไปตั้งท าการอยู่มาก
พอสมควร จะจดัเป็นหมู่บา้นตามหลกัเกณฑ์การตั้งหมู่บา้นปกติได ้เพื่อความสะดวกแก่การปกครอง 
ให้นายอ าเภอประชุมราษฎรในหมู่บา้นนั้น ๆ เพื่อเลือกว่าท่ีผูใ้หญ่บา้น มีอ านาจและหน้าท่ีเหมือน
ผูใ้หญ่บา้นปกติ  
 2.5.3  การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน 
 การจดัระเบียบการปกครองหมู่บา้น ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ีมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
   2.5.3.1 ผูใ้หญ่บา้น ในหมู่บา้นหน่ึงมีผูใ้หญ่บา้น 1 คน ท่ีมาจากการเลือกของราษฎรใน
หมู่บา้นนั้น ท าหนา้ท่ีปกครองราษฎรในเขตหมู่บา้น บริบทท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หญ่บา้น มีดงัน้ี  
     1) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
      1.1) มีสัญชาติไทยและมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ี
มีการเลือกผูใ้หญ่บา้น 
      1.2) ไม่เป็นภิกษุสามเณร นกัพรตหรือนกับวช  
      1.3) ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
      1.4) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นประจ า และมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บา้นนั้นติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือนจนถึงวนัเลือกตั้ง  
     2) คุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น 
        2.1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
        2.2) อายไุม่ต  ่ากวา่ 25 ปีบริบูรณ์ ในวนัรับเลือก 
        2.3) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นประจ า และมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นนั้นติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี จนถึงวนัเลือกและเป็นผูท่ี้
ประกอบอาชีพเป็นหลกัฐาน 
        2.4) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
       2.5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
             2.6) ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ วิกลจริตจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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           2.7) ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ
การเมือง ขา้ราชการประจ า พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ 
หรือขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือลูกจา้งของส่วนราชการ หรือลูกจา้งของเอกชนซ่ึงมีหน้าท่ี
ท างานประจ า 
           2.8) ไม่เป็นผูมี้อิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทาง
ศีลธรรม 
            2.9) ไม่เป็นผูเ้คยถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี และยงัไม่พน้ก าหนดเวลาสิบ ปีนบัแต่วนัถูกปลด
ออก หรือไล่ออก 
            2.10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยงัไม่พน้ก าหนดเวลา สิบ ปีนบัแต่วนัพน้
โทษ 
           2.11) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าผิดเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยป่า
ไม ้ กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กฎหมายวา่ดว้ย
อุทยานแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร กฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเก่ียวกบัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิดท่ีนาย
ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได ้กฎหมายวา่ดว้ยท่ีดิน ในฐานความผิดเก่ียวกบัท่ีสาธารณประโยชน์ 
กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง และกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั ในฐานความผิดเป็น
เจา้มือหรือเจา้ส านกั 
           2.12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกให้ออกจากต าแหน่งผูใ้หญ่บ้านเน่ืองจากผูมี้สิทธิเลือก
ผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นนั้นมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงจ านวนร้องขอให้ออกจากต าแหน่ง หรือผูว้่าราชการ
จงัหวดัสั่งใหอ้อกจากต าแหน่ง เม่ือไดส้อบสวนเห็นวา่บกพร่องในทางความประพฤติ หรือความสามารถ
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง และยงัไม่พน้ก าหนดเวลา สิบปีนบัแต่วนัถูกใหอ้อก 
          2.13) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก จากต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล หรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน และยงัไม่พน้
ก าหนดเวลา สิบปีนบัแต่วนัถูกใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก 
          2.14) มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่การศึกษาภาคบงัคบั หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบ
ไม่ต ่ากว่าการศึกษาภาคบงัคบั เวน้แต่ในทอ้งท่ีใดไม่อาจเลือกผูมี้พื้นความรู้ดงักล่าวได ้ ผูว้่าราชการ
จงัหวดัโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวน้หรือผอ่น
ผนัได ้
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    3) การเลือกผูใ้หญ่บา้น มีท่ีมา 2 ประการคือ  
     3.1) มีการจดัตั้งหมู่บา้นข้ึนใหม่ 
     3.2) ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นวา่งลง ซ่ึงจะตอ้งมีการเลือกผูใ้หญ่บา้นใหม่
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบการวา่ง 
    4) วธีิการเลือกผูใ้หญ่บา้น กฎหมายก าหนดใหน้ายอ าเภอเป็นประธาน พร้อมดว้ยก านนั
หรือ ผูใ้หญ่บ้านในต าบลนั้นอย่างน้อย 1 คน ประชุมราษฎรในหมู่บ้านท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะเลือก
ผูใ้หญ่บา้น ท าโดยวิธีลบัหรือเปิดเผยก็ไดต้ามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเลือกผูใ้หญ่บา้น 
พุทธศกัราช 2551 เม่ือเลือกผูใ้ดแลว้ถือวา่ผูน้ั้นเป็นผูใ้หญ่บา้นจนอายคุรบ 60 ปี 
    5) การพน้จากต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจากต าแหน่งดว้ยเหตุหน่ึงเหตุ
ใด ดงัต่อไปน้ี 
     5.1) มีอายคุรบหกสิบปี 
     5.2) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามของการเป็นผูใ้หญ่บา้น (ยกเวน้การลา
อุปสมบท หรือบรรพชา โดยไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เกิน 120วนั) 
     5.3) ตาย 
     5.4) ไดรั้บอนุญาตจากนายอ าเภอใหล้าออก 
     5.5) หมู่บา้นท่ีปกครองถูกยบุ 
     5.6) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นนั้นจ านวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงเขา้ช่ือขอให้
ออกจากต าแหน่งในกรณีเช่นนั้น ใหน้ายอ าเภอสั่งใหพ้น้ต าแหน่ง 
     5.7) ผูว้่าราชการจงัหวดัสั่งให้พน้จากต าแหน่ง เม่ือไดรั้บรายงานสอบสวนของ
นายอ าเภอวา่บกพร่องในหนา้ท่ีหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง 
     5.8) ไปเสียจากหมู่บา้นท่ีตนปกครองติดต่อกนัเกิน 3 เดือน เวน้แต่มีเหตุอนั
สมควรและไดรั้บอนุญาตจากนายอ าเภอ 
     5.9) ขาดประชุมประจ าเดือนก านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีนายอ าเภอเรียกประชุมสามคร้ัง
ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
     5.10) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากต าแหน่ง เน่ืองจากกระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
     5.11) ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงตอ้งท าอยา่งนอ้ยทุกห้าปีนบัแต่ง
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
      5.12) ในกรณีท่ีผูใ้หญ่บา้นพน้จากต าแหน่งตาม ขอ้ 6 ให้นายอ าเภอรายงานให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบโดยเร็วดว้ย  
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     5.13) หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดตาม ขอ้ 11 ตอ้ง
ก าหนดใหร้าษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นดว้ย 
      2.5.3.2 ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ในหมู่บา้นหน่ึงนอกจากจะมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้กครองหมู่บา้น
แลว้ ยงัมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นมี 2 ฝ่าย คือ 
     1) ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง มีหมู่บ้านละ 2 คน เว ้นแต่หมู่ใดมีความ
จ าเป็นตอ้งมีมากกวา่ 2 คน ตอ้งขออนุมติักระทรวงมหาดไทย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง มีอ านาจ
หนา้ท่ีช่วยผูใ้หญ่บา้นปฏิบติักิจตามอ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น เท่าท่ีไดรั้บ ขอ้เสนอแนะน า และให้
ค  าปรึกษาต่อผูใ้หญ่บา้น ในกิจการท่ีผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ี 
     2) ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ หมู่บา้นใดจะมีไดต้อ้งให ้ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัเป็นผูอ้นุมติัตามจ านวนท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบมี
อ านาจหนา้ท่ี ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น และปฏิบติัตามค าสั่งของผูใ้หญ่บา้นซ่ึงสั่ง
การโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
   คุณสมบติัของผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน มีคุณสมบติัเช่นเดียวกับผูใ้หญ่บ้าน ท่ีมาของผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก ราษฎรท่ีมีคุณสมบติั แลว้รายงานไปยงันายอ าเภอเพื่อ
ออกหนงัสือแต่งตั้ง  
     2.5.3.3 ฐานะของผูใ้หญ่บา้น ฐานะของผูใ้หญ่บา้นแบ่งเป็น 4 ฐานะ ดงัน้ี(กรมการ
ปกครอง, 2553, น. 152-153)  
     1) ฐานะพนกังานฝ่ายปกครองตามกฎหมาย ผูใ้หญ่บา้น เป็นตวัแทนของรัฐบาล 
มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติั ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 2457 ก าหนด รวมทั้ง
แต่งตั้งให้เป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายอ่ืนๆอีกหลายฉบบั อาทิ พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 เป็นพนกังาน
ฝ่ายปกครองตามความในมาตรา 2(16) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงกฎหมายให้
อ านาจหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และ
ความมัน่คงของประเทศ ในต าบล หมู่บ้าน ท่ีตนปกครองอยู่รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ใน
กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงสร้างความอบอุ่นใหเ้กิดแก่ประชาชนในพื้นท่ี และเป็นหลกัประกนัการไดรั้บ
การบริการจากรัฐ 
      2) ฐานะตวัแทนรัฐ ผูใ้หญ่บา้นเป็นกลไกของรัฐในระดบัท่ียอ่ยท่ีสุด ท าหนา้ท่ีใน
การใช้อ านาจรัฐเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนแทนรัฐบาลภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูว้่าราชการ
จงัหวดั และนายอ าเภอโดยตรง และท่ีส าคญัคือ ก านัน ผูใ้หญ่บา้นเป็นทั้งตวัแทนรัฐ เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรเม่ือประสบภยัพิบติั ช่วยเหลือในการติดต่อส่งข่าวสาร เป็นแหล่งข่าวให้ทางราชการ รวมทั้งการ



62 

ด าเนินการเพื่อน านโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบติัเพื่อตอบสนองโครงการต่างๆของรัฐบาล การปฏิบติั
หนา้ท่ีตามนโยบายของทางราชการและเป็นตวัแทนของประชาชนในเวลาเดียวกนั 
      ผูใ้หญ่บา้น เป็นตวัแทนของรัฐบาลท่ีมีอยูเ่ต็มทุกพื้นท่ีหมู่บา้นต าบลของประเทศ
และถือเป็นกลไกท่ีรัฐบาลสามารถสั่งการได้โดยตรง นอกจากน้ี ยงัท าหน้าท่ีประสานงานระหว่าง
ราชการส่วนภูมิภาค ต าบล หมู่บา้น และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน ในการน านโยบายส าคญัของรัฐบาล
ไปปฏิบติัให้บงัเกิดผลในพื้นท่ี ซ่ึงถือเป็นจุดแตกหักการเกิดผลสัมฤทธ์ิของนโยบายนั้น ๆ ซ่ึงผา่นมา
ยอ่มเป็นท่ีประจกัษแ์ลว้วา่ นโยบายท่ีส าคญั ของรัฐบาลทุกเร่ืองลว้นมีก านนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูเ้ขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนทั้งส้ิน อาทิ การแกไ้ขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั รวมทั้ง นโยบาย
ของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ ทั้งหมด ลว้นมีความจ าเป็นตอ้งประสานงานกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ใน
พื้นท่ีเพื่อผลกัดนันโยบายดงักล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
      3) ฐานะผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น เป็นตวัแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง และปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นหน่วยงานปกครองท่ีเล็กท่ีสุด คือหมู่บา้น ต าบล จึงมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหา อุปสรรคและสภาพท้องท่ีเป็นอย่างดี สามารถให้ขอ้เท็จจริงต่อทาง
ราชการไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นจริง เป็นส่ือกลางรับส่งข่าวสารระหว่างรัฐกบัราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
และเป็นจุดเช่ือมโยงและรอยต่อระหวา่งรัฐกบัประชาชน รวมทั้งเป็นสถาบนัท่ีหลอมรวมประชาชนใน
พื้นท่ี ให้เกิดความเป็นเอกภาพและปึกแผน่ และสร้างดุลยภาพ (Balance of Power) ในพื้นท่ีซ่ึงหากไม่
มีสถาบนัก านนั ผูใ้หญ่บา้น จะท าให้เกิดช่องวา่งในการยึดโยงและหลอมรวมประชาชน เพื่อเกิดความ
สงบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นตวักลางในการไกล่เกล่ียและจดัการปัญหาความขดัแยง้ในพื้นท่ี 
      4) ฐานะผูใ้ห้บริการ ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูน้ าตามธรรมชาติในทอ้งท่ี เป็นผูน้ าชุมชน
ในการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรน าเสนอต่อทางราชการ เป็นผูไ้กล่เกล่ียความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งท่ี เป็นผูน้ าความคิดของประชาชนในหมู่บา้น เป็นผูน้ าความเจริญภายนอกเขา้สู่หมู่บา้น 
เป็นผูน้ าในการสร้างความสามคัคีในหมู่บา้น และเป็นผูน้ าในการประสานงานกบัองค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
    2.5.3.4 อ านาจหน้าท่ีบทบาทของผูใ้หญ่บา้น อ านาจหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนั
เป็นไปตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศกัราช 2457 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึง
จ าแนกออกมาไดเ้ป็น หมวดกล่าวคือ (กรมการปกครอง, 2552, น. 47-51) 
     1) การใชอ้ านาจหนา้ท่ีปกครองราษฎร  ในการปกครองระดบั ต าบล หมู่บา้นนั้น
ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกจากราษฎรให้ท าหน้าท่ีปกครองดูแลทุกขสุ์ขราษฎร นอกจากน้ีในฐานะ
ผูใ้หญ่บา้นก็ดีเป็นบุคคลท่ีอยู่ในทอ้งท่ีรู้จกัคุน้เคยกบัสภาพทอ้งท่ี และรู้ความตอ้งการ รู้ปัญหาของ
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ท้องถ่ินเป็นอย่างดี ผูใ้หญ่บ้านจึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา ปัดเป่าความ
เดือดร้อนแก่ราษฎรและพฒันาความเจริญในทอ้งถ่ินในฐานะเป็นตวักลางระหว่างรัฐบาลกบัราษฎร 
อ านาจหนา้ท่ีในการปกครองประกอบดว้ย 1) ผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูใ่น
เขตหมู่บา้น 2) ผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ท่ีช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็นหวัหนา้ราษฎรใน
หมู่บา้นของตน (มาตรา27) 
     2) อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั
ใหแ้ก่ราษฎรในหมู่บา้น (มาตรา 27 ขอ้ 1) 
     3) สร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีให้เกิดข้ึนในหมู่บา้น รวมทั้งส่งเสริม
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน (มาตรา 27 ขอ้ 2) 
     4) ประสานงานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในหมู่บา้นในการติดต่อ
หรือรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา 27 ขอ้ 3) 
      5) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความตอ้งการท่ีจ าเป็นของ
ราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารแกไ้ขหรือช่วยเหลือ (มาตรา 27 ขอ้ 4) 
       6) ให้การสนบัสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือ
การใหบ้ริหารส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา 27 ขอ้ 5) 
       7) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นให้ปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยกระท าตนให้เป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการไดแ้นะน า (มาตรา 
27 ขอ้ 6) 
      8) ปฏิบติัตามภารกิจหรืองานอ่ืนๆตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอ
มอบหมาย (มาตรา 27 ขอ้ 11) 
      9) การรายงานต่อทางราชการ ในการดูแลรักษาความสงบและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน ตลอดการป้องกนัและระงบัเหตุร้ายการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนใน
ต าบล หมู่บา้น ซ่ึงอาจเป็นคุณหรือโทษแก่ชุมชนประชาชนหรือต่อประเทศชาติให้ทางราชการทราบ 
เป็นหนา้ท่ีส าคญัของ ก านนั ผูใ้หญ่บา้นในฐานะเป็นผูป้กครองดูแลรับผิดชอบเขตปกครองนั้นๆ เพื่อ
จะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุลุกลามใหญ่โตข้ึน หรือเป็นการ
ปราบปราบเหตุร้ายนั้นไดโ้ดยเด็ดขาดรวดเร็ว การรายงานต่อทางราชการประกอบดว้ย 1) ปฏิบติัตาม
ค าสั่งของก านัน หรือทางราชการ และรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นให้ก านันทราบ 
พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอดว้ย (มาตรา 27 ขอ้ 10) 2) ถา้ก านนัรู้เหตุการณ์ทุกข์ร้อนของราษฎร 



64 

หรือรายงานจรอย่างใด ๆ ยื่นต่อกรมการอ าเภอ ก านนัจะเลือกประชุมผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ า
ต าบลนั้น ๆ พร้อมกบัตรวจสอบก่อน และจะใหล้งช่ือเป็นพยานในรายงานก็ได ้(มาตรา 58 ) 
      10) การน าขอ้ราชการไปประกาศแก่ราษฎร การน าขอ้ราชการไปประกาศแก่
ราษฎรหรือประชุมอบรมช้ีแจงข่าวสารแก่ราษฎรเป็นส่ิงส าคญัทางการปกครอง เน่ืองจากการท าความ
เขา้ใจร่วมกนัเป็นพื้นฐานส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคถือว่า ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้นเป็นตวักลางระหวา่งราชการกบัประชาชนในการท่ีจะน าขอ้มูลข่าวสารทางราชการไปแจง้
แก่ราษฎรให้ทราบ และในขณะเดียวกันก็น าความตอ้งการของราษฎรไปแจ้งแก่ทางราชการทราบ 
หนา้ท่ีตามขอ้น้ี ไดแ้ก่ จดัให้มีการประชุมราษฎรและกรรมการหมู่บา้นเป็นประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละ
หน่ึงคร้ัง (มาตรา 27 ขอ้ 9) ปฏิบติัตามค าสั่งของก านนัหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ
ซ่ึงเกิดข้ึนในหมู่บา้นให้ก านนัทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอดว้ย (มาตรา 27 ขอ้10) ในเวลาท่ี
ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอมีหมายให้ประกาศข้อราชการอนัใดแก่ราษฎร ก านันจะเรียก
ประชุมผูใ้หญ่บา้นในต าบลนั้นพร้อมกนัช้ีแจงให้เป็นท่ีเขา้ใจขอ้ราชการอนันั้นแลว้ ให้รับขอ้ราชการ
ไปประกาศแก่ราษฎรอีกชั้นหน่ึงก็ได ้(มาตรา 59) 
        11) การจดัท าทะเบียน การจดัท าทะเบียนในทอ้งท่ี เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าคญัดา้น
การปกครอง ท่ีจะตอ้งจดัท าเพื่อให้ทราบเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
ภายในเขตปกครองอนัเก่ียวกบัจ านวนประชาชน จ านวนครอบครัว จ านวนสัตวพ์าหนะ และลกัษณะ
พื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ ขอ้มูลรายละเอียดดงักล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่การปกครอง และงาน
ในหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บ้านยงัจะสามารถประสานงานกับทางราชการเม่ือมีเหตุและช้ีแนะ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ีทางราชการทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความส าคญัในเชิงสถิติขอ้มูล 
เพื่อใชใ้นการวางแผนพฒันาดา้นต่าง ๆ ของราชการ อบรมหรือช้ีแจงให้ราษฎรมีความรู้ความเขา้ใจใน
ขอ้ราชการ กฎหมาย หรือระเบียนแบบแผนทางราชการ ในการน้ี สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดต้าม
สมควร ตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ไดก้  าหนดให้ ผูใ้หญ่บา้น มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั
งานทะเบียนดงัน้ี 1) ให้ก านนัดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไม่มีเหตุสมควรสงสัยว่าจะเป็นผูร้้ายให้ไดมี้ท่ีพกั
ตามสมควร (มาตรา 38) 2) ถ้าผูเ้ดินทางด้วยราชการจะตอ้งการคนน าทาง หรือขาดแคลนพาหนะ 
เสบียงอาหารลงในระหวา่งทางจะตอ้งขอต่อก านนัให้ช่วยสงเคราะห์ ก านนัตอ้งช่วยจดัหาให้ตามท่ีท า
ได้ ถ้าหากว่าการท่ีจะช่วยเหลือนั้นจะต้องออกราคาจา้งเพียงใด ให้ก านันเรียกเอาแก่ผูเดินทางนั้น 
(มาตรา39) 3) ผูใ้หญ่บา้นตอ้งรักษาบญัชีส ามะโนครัวและทะเบียนบญัชีของรัฐบาลในต าบลนั้น และ
คอยแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้งกบับญัชีของก านนั (มาตรา 41) 4) เม่ือผูใ้หญ่บา้นน าคนจรแปลกหนา้นอก
ส ามะโนครัวต าบลมาส่งก านนัตามความในมาตรา 27 ขอ้ 6ให้ก านนัปรึกษาหารือผูใ้หญ่บา้นเม่ือ
เห็นสมควรจะขบัไล่ผูน้ั้นออกไปเสียจากทอ้งท่ีต าบลนั้นก็ได้ (มาตรา 53) 5) ในการท่ีจะส ารวจ



65 

ส ามะโนครัวและจดทะเบียนบญัชีต่างๆเพื่อประโยชน์ในราชการ เช่น กาท่ีจะส ารวจส ามะโนครัวและ
บญัชีไร่นาและส่ิงของ ตอ้งพิกดัภาษีอากรต าบลนั้น ก านนัจะเรียกผูใ้หญ่บา้นทั้งปวงประชุมกนัตรวจ
ท าบญัชีใหถู้กตอ้ง และใหล้งช่ือพร้อมกนัเป็นพยานในบญัชีท่ีจะยื่นต่อเจา้พนกังานก็ได ้
     12) กิจการสาธารณะประโยชน์ ในการปกครองระดบัต าบล หมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกจากราษฎรในต าบล หมู่บา้นนั้นมีอ านาจปกครองดูแลทุกขสุ์ขราษฎร เป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของก านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นผูคุ้น้เคยกบั
สภาพทอ้งท่ีจะตอ้งรู้ความตอ้งการและปัญหาทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี เช่นร่วมมือกบัทุกหน่วยงานป้องกนั
และปราบปรามผูล้ ักลอบตัดไม้ท าลายป่า ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ด็กและเยาวชนร่วมมือกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม น าราษฎรใน
การรักษาความสะอาดถนน และท่ีสาธารณะภายในหมู่บา้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั 
และร้ัวกินไดใ้นบริเวณท่ีอยู่อาศยัของตนผูใ้หญ่บา้นจึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการแกปั้ญหา 
ปัดเป่าความเดือดร้อนแก่ราษฎร และปฏิบติัตามท่ีกฎหมายไดใ้หอ้ านาจไวโ้ดยเคร่งครัด 
      ตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องท่ี ก าหนดให้ ผูใ้หญ่บ้านมีหน้าท่ี
เก่ียวกบักิจการสาธารณะประโยชน์ดงัน้ี 1) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อบ าบดัปัดป้องภยนัตรายสาธารณะอนัมีมาฉุกเฉิน รวมทั้งความช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ก่
ผูป้ระสบภยั (มาตรา 27 ขอ้ 8) 2) ถา้เกิดจลาจลก็ดี ฆ่ากนัตายก็ดี ชิงทรัพยก์็ดี ปลน้ทรัพยก์็ดี ไฟไหมก้็
ดีหรือเหตุร้ายส าคญัอยา่งใด ๆ ในต าบลของตน หรือในต าบลท่ีใกลเ้คียงอนัสมควรจะช่วยไดก้็ดี หรือ
มีผูร้้ายแต่ท่ีอ่ืนๆมามัว่สมในต าบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา่ลูกบา้นคนใดในต าบลนั้นบางคนจะ
เก่ียวขอ้งเป็นโจรผูร้้ายก็ดี เป็นหน้าท่ีก านนัตอ้งเรียกผูใ้หญ่บา้น และลูกบา้นในต าบลออกช่วยเหลือ
ติดตามจบัผูร้้าย หรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดบัไฟ หรือช่วยเหลืออยา่งอ่ืนตามสมควรแก่การโดย
เตม็ก าลงั (มาตรา 37)  
      13) การป้องกนัโรคติดต่อ การักษาสุขภาพอนามยัของราษฎรนบัเป็นภารกิจท่ี
ส าคญัอย่างหน่ึงของการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะสุขภาพของราษฎรย่อมเป็นรากฐานและบ่อ
เกิดแห่งความสุขสมบูรณ์ของราษฎรทั้งมวล และเม่ือราษฎรมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ ก็จะเป็นก าลงั
ส าคัญในการพฒันาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะทางด้านผลิตสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามทางสังคม 
ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบลมีหนา้ท่ีในการป้องกนัโรค 
      14) การจดัหมู่บา้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบั
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บา้น ดงัน้ี 1) จดัหมู่บา้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และตอ้งถูก
สุขลกัษณะ 2) ถา้ราษฎรคนใดทิ้งบา้นเรือนช ารุดรุงรัง หรือปล่อยโสโครกโสมมอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
อนัตรายแก่ผูอ้ยู่ในทอ้งท่ีนั้นหรือผูอ้ยู่ใกล้เคียงหรือผูท่ี้ไปมาหรือท าให้เกิดอคัคีภยั หรือโรคร้ายให้
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ผูใ้หญ่บา้นปรึกษาก านนั แพทยป์ระจ าต าบล ถา้เห็นควรจะบงัคบัให้ผูน้ั้นแกไ้ขเสีย หากไม่ท าตามให้
ก านนัร้องเรียนต่อทางอ าเภอ (มาตรา 55) 
     15) การท่ีเก่ียวดว้ยคดีอาญา การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทางคดีเป็นการ
ปฏิบติัการต่อเน่ืองเพื่อปราบปราบผูก้ระท าผิดทางอาญา อนัเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนเพราะถึงแม้ว่ากฎหมายจะบญัญติัโทษไวห้ลกัเพียงใด หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองมีสมรรถภาพดีอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจป้องกนัการกระท าผิดมิให้เกิดข้ึนไดทุ้กกรณีเน่ืองจาก
การกระท าผิดนั้นเป็นปรากฏการทางสังคมหรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากสังคมอยู่เสมอเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎหมายจึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองน้ีพอเพียงท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีทั้งป้องกนัและ
ปราบปราม การกระท าผดิกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ไดก้ าหนดใหผู้ใ้หญ่บา้น มีอ านาจ 
หนา้ท่ีเก่ียวดว้ยความอาญาดงัน้ี 
      ผูใ้หญ่บา้น มีหนา้ท่ีและอ านาจในการเก่ียวดว้ยความอาญาดงัต่อไปน้ี (มาตรา 28) 
       ขอ้ 1 เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว่าได้
เกิดข้ึนในหมู่บา้นของตนตอ้งแจง้ความต่อก านนันายประจ าต าบลใหท้ราบ 
       ขอ้ 2 เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว่าได้
เกิดข้ึนในหมู่บา้นใกลเ้คียงกนัตอ้งแจง้ความต่อผูใ้หญ่บา้นนั้นให้ทราบ 
       ขอ้ 3 เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผูก้ระท าผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือส่ิงของท่ี
สงสัยว่าไดม้าโดยผิดกฎหมายหรือเป็นส่ิงของท่ีใช้ในการกระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จบัส่ิงของนั้นไว ้
และรีบน าส่งต่อก านนันายต าบล 
       ขอ้ 4 เม่ือปรากฏว่าผูใ้ดก าลงักระท าผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัย
วา่เป็นผูท่ี้ไดก้ระท าผดิกฎหมายก็ดีใหจ้บัจบัตวัผูน้ั้นไว ้และรีบน าส่งต่อก านนันายต าบล 
       ขอ้ 5 ถา้มีหมายหรือค าสั่งตามหนา้ท่ีราชการให้จบัผูใ้ดในหมู่บา้นนั้นเป็น
หนา้ท่ีผูใ้หญ่บา้นท่ีจะจบัผูน้ั้น และรีบส่งต่อก านนันายต าบลหรือกรมการอ าเภอตามสมควร 
       ขอ้ 6 เม่ือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีออกค าสั่งให้คน้หรือให้ยึด ผูใ้หญ่บา้นตอ้
จดัการตามหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ผูใ้หญ่บา้นใชอ้าวุธปืนทาง
ราชการได ้การเก็บรักษาและการใชอ้าวธุปืนเป็นไปตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย (มาตรา 28 จตัวา) 
       16) อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ทะเบียนราษฎรตามกฎหมายวา่
ดว้ยทะเบียนราษฎร และระเบียบส านกังานกลางทะเบียนราษฎรกรมการปกครอง ผูใ้หญ่บา้นเป็นนาย
ทะเบียนผูรั้บแจ้ง กรณีมีคนเกิด คนตาย หรือยา้ยท่ีอยู่เม่ือรับเร่ืองจากราษฎรแล้วต้องส่งต่อนาย
ทะเบียน ณ ส านกัทะเบียนอ าเภอ ท่ีวา่การอ าเภอซ่ึงมีรายการปฏิบติัดงัน้ี 
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      แจง้เกิด แบ่งเป็น คนเกิดในบา้นและคนเกิดนอกบา้น คนเกิดในบา้น เจา้บา้น
หรือบิดาหรือมารดาตอ้งแจง้การเกิดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเกิด คนเกิดนอกบา้น เช่น เกิดในรถยนต ์
เรือโดยสาร หรือบนทางสาธารณะ เป็นตน้ บิดาหรือมารดาตอ้งแจง้การเกิดภายใน 15 วนั นบัแต่วนั
เกิดหากจ าเป็นไม่อาจแจง้ภายในก าหนดดงักล่าว ใหแ้จง้ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีสามารถแจง้ได ้
      ให้ผูใ้หญ่บา้นนายทะเบียนผูรั้บแจ้งประจ าหมู่บ้านออกใบรับการแจ้งเกิด
(ท.ร. 1) ตอนหน้าตอนทา้ย พร้อมเรียกส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร. 14) ฉบบัเจา้บา้น และใบรับรองการ
เกิด (ถา้มี) ส่งนายทะเบียนเพื่อออกสูติบตัร (ท.ร. 1, 3) และเพิ่มรายการคนเกิดในส าเนาทะเบียนบา้น
ของผูแ้จง้ กรณีมีถ่ินท่ีอยูใ่นเขตส านกัทะเบียนอ าเภอนั้น 
      กรณีเด็กเกิดใหม่ถูกทอดทิ้งและมีชีวิตอยู่ผูพ้บจะตอ้งน าไปส่งและแจง้ต่อ
เจ้าหน้าท่ีประชาสงเคราะห์ได้รับตวัไวแ้ล้ว ให้แจ้งกรณีการเกิดต่อนายทะเบียนหรือต ารวจหรือ
เจา้หน้าท่ีประชาสงเคราะห์แห่งทอ้งท่ีท่ีตนพบโดยเร็ว ผูไ้ม่แจง้อาจมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกิน 1,000 บาท (ม. 19) 
      แจง้เกิดเกินก าหนด ผูมี้หน้าท่ีแจง้การเกิดเกินเวลาก าหนด ตอ้งไปยื่นค าร้อง
ขอแจง้เกิดเกินก าหนดเวลาต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะท าการเปรียบเทียบความผิดแลว้สอบสวน
หลกัฐาน อนัไดแ้ก่ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อพิจารณาออกสูติบตัรต่อไป (รายระเอียดการ
แจง้เกิดก าหนดใหติ้ดต่อทะเบียนราษฎรของก่ิงอ าเภอหรือเทศบาล) 
      แจง้ตาย แบ่งเป็นคนตายในบา้นและคนตายนอกบา้น คนตายในบา้น เจา้บา้น
หรือพบเห็นคนตายกรณีไม่มีเจา้บา้นหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายตอ้งแจง้การตายต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้
ภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ส่วนคนตายนอกบา้น ให้บุคคลท่ีไปกบัผูต้ายหรือผู ้
พบศพแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีตายหรือพบศพภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาตาย หรือ
พบศพ หรือแจง้ต่อเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีสะดวกกวา่ก็ได ้ผูใ้หญ่บา้นเม่ือไดรั้บแจง้ให้
ออกบใบรับแจง้การตาย (ท.ร. 4 ตอนหนา้) แก่ผูแ้จง้แลว้ส่งต่อนายทะเบียนท่ีส านกัทะเบียนอ าเภอเพื่อ
ออกใบมรณบัตร (ท.ร. 4. 5) และแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) กรณีมีช่ืออยู่ในส านัก
ทะเบียนอ าเภอนั้น 
      แจง้ยา้ยท่ีอยู ่เม่ือมีการแจง้ยา้ยท่ีอยูใ่ห้ด าเนินการดงัน้ี 1) การแจง้ยา้ยออก เจา้
บา้นหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้แจง้ออก ตอ้งแจง้ยา้ยบุคคลออกภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีผูอ้ยู่ในบา้น
ยา้ยออก เม่ือผูใ้หญ่ในฐานะนายทะเบียนผูรั้บแจง้ไดรั้บแจง้การยา้ยออกให้กรอกใบรับแจง้ยา้ยท่ีอยู ่
(ท.ร. 6 ตอนหนา้) ส่งพร้อมส าทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้ไป 2) การยา้ยเขา้ 
เจา้บา้นหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้แจง้ยา้ยเขา้ ตอ้งแจง้ยา้ยบุคคลเขา้ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ียา้ยเขา้
อยูใ่นบา้นโดยน าแจง้ยา้ยท่ีอยู ่(ท.ร. 6) ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ไปแจง้ยา้ยต่อนายทะเบียนบา้นผูรั้บแจง้
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ให้ผูใ้หญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผูรั้บแจ้งประจ าหมู่บา้น ซ่ึงท าหน้าท่ีนายทะเบียนผูรั้บแจง้ส่ง
หลกัฐานการยา้ยเขา้พร้อมส าเนาทะเบียนบา้นไปด าเนินการต่อ ณ ส านกัทะเบียนอ าเภอ 3) การแจง้ยา้ย
ปลายทาง เป็นการแจง้ยา้ยเขา้ต่อนายทะเบียนบา้นแห่งทอ้งท่ีท่ีไปอยู่ใหม่โดยไม่ตอ้งไปแจง้การยา้ย
ออกต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ผูย้า้ยท่ีอยู่จะตอ้งไปแจง้ยา้ยต่อนายทะเบียน
ทอ้งท่ีท่ีตนไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ียา้ยออกโดยเสียค่าธรรมเนียมตามบตัรท่ีราชการออก
ให้นายทะเบียนผูรั้บแจง้ประจ าหมู่บา้นตอ้งเรียกหนงัสือยินยอมจากเจา้บา้นท่ีเขา้ไปอยู่กรอกใบแจง้
การยา้ยท่ีอยูใ่หแ้ก่ผูแ้จง้น าไปด าเนินการต่อ ณ ส านกัทะเบียนอ าเภอ 4) การปลูกสร้างบา้นใหม่หรือร้ือ
ถอน ให้แจง้ให้ผูใ้หญ่บา้นในฐานะนายทะเบียนผูรั้บแจง้ประจ าหมู่บา้นภายใน 15 วนั นบัแต่วนัปลูก
สร้างหรือร้ือบา้นเสร็จ ผูใ้หญ่บา้นในฐานะนายทะเบียนผูรั้บแจง้ประจ าหมู่บา้นออกใบรับแจง้เก่ียวกบั
บา้นแลว้ไปด าเนินการต่อท่ีอ าเภอ 
     17) ให้ถอ้ยค ารับรองบุคคล บุคคลใดขอเพิ่มช่ือในทะเบียน หรือขอแจง้เกิดเกิน
ก าหนด หรือขอแกไ้ขรายการเอกสารทะเบียนราษฎร หรือการแจง้ยา้ยออกจากทะเบียนบา้นกลาง กรณี
ท่ีผูแ้จง้ไม่มีเอกสารหลกัฐาน ให้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นปัจจุบนัพร้อมทั้งส าเนา
เอกสารไปแสดงประกอบการพิจารณาอนุญาตและก่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตนายทะเบียนอ าเภอ
อาจให้ผูใ้หญ่บ้านในท้องท่ีท่ีผูย้ื่นค าร้องมีถ่ินท่ีอยู่ให้ถ้อยค าเก่ียวกับบุคคลดังกล่าวประกอบการ
อนุญาตในฐานะพยาน 
      18) บตัรประจ าตวัประชาชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชน 
           18.1) แจง้ให้ราษฎรผูมี้สัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นค าขอมี
บตัรประจ าตวัประชาชน (บ.ป. 1) ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
โดยยืน่ค  าขอมีบตัรน าหลกัฐานส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร. 14) ฉบบัเจา้บา้นและสูติบตัรไปดว้ย 
      18.2) เป็นเจ้าพนักงานตรวจบตัร เฉพาะด่านซ่ึงปฏิบติัอยู่ตามด่านตรวจท่ี
ตั้งข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 452/2542 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2542 
(ปกติปฏิบติัร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครอง) 
      19) บทบาทหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้าน เช่น 
หน้าท่ีเก่ียวกับทะเบียนสัตวพ์าหนะ การควบคุมตรวจตราอาวุธปืนและผูไ้ด้ใบรับอนุญาต การรับ
ราชการทหาร การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ านาจตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งคดีความผิดต่อ
ส่วนตวั และคดีอาญาแผน่ดินท่ียอมความไม่ได ้กฎหมายวา่ดว้ยการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมาย
วา่ดว้ยป่าไม ้กฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กฎหมายวา่ดว้ยชลประทานราษฎร์บทบาท
หนา้ท่ีของ ผูใ้หญ่บา้น ตามพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 บทบาทเก่ียวกบัโรคติดต่อ  
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      20) บทบาทในการประสานและปฏิบติังานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จะมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีในการประสานการด าเนินงานกบั อบต.ดงัน้ี  
      20.1) การวางแผนพฒันาต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
จดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ก านนัในพื้นท่ี และผูใ้หญ่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล คดัเลือกกนัเองจ านวนไม่เกินสามคน ซ่ึงท าให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตพื้นท่ีสามารถน าเสนอ
แนวทางการพฒันาต าบลให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบล หมู่บา้น ไดค้รอบคลุมทุกดา้น โดยเฉพาะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ท่ี 
       20.2) ก าหนดแนวทางการพฒันาต าบลให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, นโยบายรัฐบาล, แผนพฒันาจงัหวดั, แผนพฒันาอ าเภอ, การผงัเมือง, ปัญหาของ
ทอ้งถ่ินและใหค้  าปรึกษาหารือเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
      20.3) ร่วมจดัท าแผนพฒันาเสนอแนะแนวทางการพฒันา และแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัการจดัท าร่างแผนพฒันา 
      20.4) พจิารณาร่างแผนพฒันาและร่างแผนปฏิบติัการ 
      20.5) ให้ความเห็นชอบร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและ รายละเอียดของงานแลว้
เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
      20.6) พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
      20.7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ี
เห็นสมควร ในกรณีองค์การบริการส่วนต าบลให้คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าท่ีประสานกบัประชาคมหมู่บา้นในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและจดัท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารดว้ย
ต าบลดว้ย  
     21) เป็นกลไกส าคญัของราชการส่วนภูมิภาค ในการประสาน และตรวจสอบการ
ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของ
ราษฎรในทอ้งท่ีและทอ้งถ่ินนั้นๆ 
     22) บทบาทในฐานะตวัแทนอ านาจรัฐ ท่ีจะตอ้งดูแลงานของทุกกระทรวง ทบวง
กรม ท่ีจะตอ้งปฏิบติังานในพื้นท่ีต าบล หมู่บา้น ซ่ึงมีบทบาทหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการสาธารณสุข ด้านอาญา ดังนั้ น ก านัน
ผูใ้หญ่บา้นจะตอ้งประสานการปฏิบติังานของ อบต. ในดา้นต่างๆ ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 
 



70 

         23) บทบาทในฐานะประชาชน 
      23.1) ขอรับข้อมูลข่าวสารการบริหารและการปฏิบติังานของ อบต.ในเขต
พื้นท่ีต าบลหมู่บา้น 
      23.2) เสนอให้ อบต. ออกข้อบังคับต าบลต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ในเขตต าบล หมู่บา้น 
      23.3) เข้าช่ือกันเพื่อถอดถอนกรรมการบริหารฯ เฉพาะตวั คณะกรรมการ
บริการทั้งคณะและสมาชิกสภา อบต. ออกจากต าแหน่งตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 
      23.4) เขา้ร่วมประชุมสภา อบต. ได ้และให้ อบต. ปิดประกาศรายการประชุม
สภา อบต. ใหป้ระชาชนทราบ 
      23.5) ตรวจสอบการปฏิบติังาน ของคณะกรรมการบริหารฯ วา่ไดด้ าเนินการ
ตามประกาศมติของคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีแจง้ใหป้ระชาชนในต าบล หมู่บา้น ทราบแลว้ 
      23.6) ร่วมเป็นกรรมการท่ีปรึกษา อบต. ตามท่ี อบต.แต่งตั้ง            
 2.5.4  บทบาทหน้าทีต่ามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท. 0311.2/2145 ลงวนัที ่4 สิงหาคม 2542  
   กรมการปกครอง (2542, น. 310 - 313) ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลง
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2542 เร่ืองการปรับบทบาท ผูใ้หญ่บา้น ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การเมือง  
การปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไป  ดงัน้ี    
    1. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นพนักงานฝ่ายปกครองมี
อ านาจหน้าท่ีจบักุมผูก้ระท าผิดกฎหมายตามพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 2475 
มาตรา 27,28 ,35 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10),(16) และมาตรา 78 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าท่ีจบักุมผูก้ระท าผิด
กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 2) เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมาย มีอ านาจหน้าท่ีจบักุม
ผูก้ระท าผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีให้อ านาจไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น 3) จบักุม ปราบปราม ผูบุ้กรุก
ครอบครองป่า หรือผูมี้ไมห้วงหา้มอนัไม่ได ้  แปรรูป หรือมีไมแ้ปรรูปเกิน 0.02 ลบ.ม. โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 11-13, 25 ทวิ ,35,36,39 ตรี 40,41,43,44,48,51-
54,57,58,69-73 ทว ิ4) จบักุม ป้องกนั ปราบปรามผูบุ้กรุกท าลายป่าสงวนแห่งชาติตาม พระราชบญัญติั
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,18,31-34, 5) จบักุมป้องกนั ปราบปราม มิให้ผูใ้ดยึดถือ
ครอบครองท่ีดินหรือกระท าอนัตรายแก่ไม ้สัตวป่์า ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ.2535 มาตรา 16,17,23,25,28,29,36,41,42,47,48,49,50,52,53,54,55,56 และ 59  6) ดูแลรักษา สงวน
หวงห้าม และด าเนินการคุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณะสมบติัของแผ่นตามพระราชบญัญติั
ปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 40 7) จดัหมู่บา้น ต าบล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม
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พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) ) พ.ศ. 2551 ขอ้ 16 8) ประชุมช้ีแจงขอ้ราชการแก่
ราษฎร ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ขอ้ 3 และขอ้ 11 9) 
ดูแลลูกบา้นใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงจะตอ้งกระท าตามกฎหมายกระท าตามกฎหมายหรือระเบียบแผนของทาง
ราชการ ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ขอ้ 9 10) กระท าตนให้
เป็นตวัอยา่งแก่ราษฎร ตาตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ขอ้ 19  
      2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม  โดยเฉพาะในส่วนท่ีส าคญั ได้แก่ 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ตรวจตราและรักษาประโยชน์ในการอาชีพของราษฎร ตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ขอ้ 12 และขอ้ 13 1) เป็น
ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดร้านคา้ชุมชน ลานคา้ชุมชน กลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพยใ์นรูปแบบต่าง ๆ 2) เป็นผูน้ า
ในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และอบรมสั่งสอนให้ราษฎรเป็นคนดี มีคุณธรรม ตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ขอ้ 18 และขอ้ 11   
    3. ด้านการอ านวยความยุ ติธรรมให้กับประชาชน ได้แก่  เป็นผู ้ไกล่ เกล่ีย
ประนีประนอมขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในต าบล หมู่บา้น ตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
การปฏิบติังานประนีประนอมขอ้พิพาทของคณะกรรมการหมู่บา้น พ.ศ. 2530 ตลอดจนเป็นผูส้ร้าง
ความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในต าบล หมู่บา้น เป็นตน้  
    4. ดา้นการบริการ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
     4.1 เป็นนายทะเบียนผูรั้บแจง้ประจ าต าบล หมู่บา้น มีหนา้ท่ีรับแจง้ เกิดการตาย 
การยา้ยท่ีอยู่ การสร้างบา้นใหม่ การร้ือบา้น และการก าหนดเลขบา้น ตามพระราชบญัญติัทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และประกาศส านกัทะเบียนกลางเร่ือง การแต่งตั้งก านนัผูใ้หญ่บา้นเป็นนายทะเบียน
ผูรั้บแจง้ ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2535         
      4.2 เป็นผูรั้บรองผูข้อมีบตัรประจ าตวัประชาชน ตามระเบียบกรมการปกครองวา่
ดว้ยการจดัท าการประชาชน พ.ศ. 2538         
      4.3 เป็นผูม้อบบตัรประจ าตวัประชาชนให้แก่ราษฎรในต าบลหมู่บา้น 
      4.4 ก านนัเป็นผูรั้บค าร้องขอจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในต าบล
นั้นซ่ึงขอจดทะเบียนสมรสนอกส านักทะเบียน ในท้องถ่ินท่ีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัโดยอนุมติัของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก าหนด แลว้จดัส่งต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป ตาม
พระราชบญัญติัทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2551 และระเบียนกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ. 2541         
       4.5 เป็นผูส้ ารวจและจดัท าบญัชีสัตวพ์าหนะท่ียงัไม่ได้ท าตัว๋รูปพรรณ (บญัชี
ประจ าคอก) ตามพระราชบญัญติัพาหนะ พ.ศ. 2482         
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       4.6 เป็นเจา้พนกังานตรวจบตัรประจ าตวัประชาชนตามด่านตรวจต่างๆ ท่ีตั้งข้ึน
โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้ งน้ีจะต้องมีค าสั่งให้ผู ้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าท่ีแล้ด่านตรวจนั้ นๆ ตาม
พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. 2526 และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 674/2540 เร่ือง
แต่งตั้งเจา้พนกังานตรวจบตัรและพนกังานเจา้หนา้ท่ี   
     4.7 เป็นผูก้  ากบัควบคุม ดูแล ควบคุม ตรวจตราการมีและใชอ้าวุธปืนภายในต าบล 
หมู่บา้นให้เป็นไปตามความถูกตอ้งเรียบร้อย ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 674/2490 ลง
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2490  
 2.5.5  วนัิยและการด าเนินการทางวินัย        
    กรมการปกครอง (2550, น. 108 - 111) ไดก้ล่าวถึงวินยัและการด าเนินการทางวินยัไวว้า่ 
วินยั หมายถึง การอยูใ่นระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบัหรือขอ้ปฏิบติั ซ่ึงขอ้บงัคบัหรือขอ้ปฏิบติัใน
แต่ละวงการอาจแตกต่างกนั การท่ีจะพิจารณาวา่การกระท าใดเป็นการผิดวินยัหรือไม่ตอ้งพิจารณาว่า
เป็นการกระท าท่ีผิดขอ้ปฏิบติัหรือผิดแบบแผนในวงการนั้นหรือไม่และการก าหนดระดบัโทษตอ้ง
พิจารณาแบบแผนของแต่ละวงการ วินยัและโทษทางวินยัของก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล 
และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นไปตามมาตรา 61 ทวิ และมาตรา 61 ตรี แห่ง พระราชบญัญติัลกัษณะปรก
ครองทอ้งท่ี พ.ศ.2485 ซ่ึงบญัญติัให้ตอ้งรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนให้ถือว่าผูน้ั้น
กระท าผิดต้องได้รับโทษ โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคับ โดย
อนุโลมลกัษณะความผิดทางวินัยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ .ศ.2535 ได้บญัญติั
ขอ้ก าหนดไวต้ั้งแต่มาตรา81ถึงมาตรา9แบ่งเป็นลกัษณะความผิดทางวินยัไว ้3 ประเภท คือ ความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง ความผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง และความผดิเล็ก 
 2.5.6 ความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง             
   2.5.6.1 ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ(มาตรา 81 วรรคสาม)           
   2.5.6.2 ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ (มาตรา 81 วรรคสอง)         
   2.5.6.3 จงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ(มาตรา 85 วรรคสอง)             
   2.5.6.4 เปิดเผยความลบัของทางราชการ(มาตรา 87วรรคสอง)        
   2.5.6.5 ขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ี 
   2.5.6.6 ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ        
   2.5.6.7 รายงานเทจ็ต่อหนา้ผูบ้งัคบับญัชา (มาตรา 90 วรรคสอง)  
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    2.5.6.8 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือละทิ้งหน้าท่ี
ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 15 วนั หรือมีพฤติกรรมจงในไม่ปฏิบติัตาม ระเบียบ
ของทางราชการ(มาตรา 92 วรรคสอง)  
       สรุป การปฏิบติังานตามบทบาทห้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น จากการศึกษาอ านาจหน้าท่ี และบทบาท 
ของผูใ้หญ่บา้น ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 2457 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบนั และอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ สามารถสรุป การปฏิบติังานของ
ผูใ้หญ่บา้น เป็น 5 ดา้นดงัน้ี 
  1. ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย หมายถึง การปฏิบัติงานตามท่ี
กฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้า่เป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี ประชุมช้ีแจงขอ้ราชการท่ี
เก่ียวขอ้งแก่ราษฎรดว้ยตนเอง ป้องกนัไม่ให้ราษฎรกระท าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 
และกฎหมายอ่ืน ดูแลราษฎรให้ปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดส่อง
ดูแลไม่ใหร้าษฎรยุง่เก่ียวกบัการพนนัและอบายมุข ร่วมมือกบัทุกหน่วยงานอยา่งจริงจงัในการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด ร่วมมือกบัต ารวจในการปราบปรามอาชญากรรม อาวุธสงคราม  ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้น แจง้เตือนและให้ความรู้แก่ราษฎรในเร่ือง
สาธารณภยั   
  2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย 
และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างอาชีพในรูปแบบต่างๆการให้กบั
ราษฎร พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในดา้นการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  
สนบัสนุนใหเ้กิดร้านคา้ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมสนบัสนุนราษฎร
ในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การประกอบกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา และการจดังาน
บุญต่าง ๆ กิจกรรมของผูสู้งอายุ และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
    3. ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย 
และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี เสริมสร้างความสามคัคีปรองดอง
ของราษฎรในหมู่บา้น ท างานร่วมกบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นอยา่งใกลชิ้ดในการอ านวยความยุติธรรมให้กบั
ราษฎรประชาสัมพนัธ์ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัให้ราษฎรในหมู่บา้นรับทราบให้ค าปรึกษา
หารือแก่ราษฎรเก่ียวกบัขอ้กฎหมายประสานงานกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างราษฎรภายในหมู่บา้น 
ประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นอ่ืนกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ของราษฎรระหวา่งหมู่บา้นประสานงานกบัก านนั
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เพื่อไกล่เกล่ีย ประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎร  ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อไกล่เกล่ีย 
ประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎร   
  4. ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึงการ
ปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้า่เป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี ส่งเสริม
ให้ราษฎรรักธรรมชาติ รักป่าไม ้รักส่ิงแวดลอ้ม ร่วมมือกบัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปลูก
ตน้ไมริ้มถนนภายในหมู่บา้น ร่วมมือกบัทุกหน่วยงานป้องกนัและปราบปรามผูล้กัลอบตดัไมท้  าลาย
ป่า ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จัดทีมงานในการป้องกันป้องกันและ
ปราบปรามผู ้ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ประชาสัมพันธ์ให้เ ด็กและเยาวชนร่วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม น าราษฎรในการรักษาความสะอาดถนน และท่ีสาธารณะภายใน
หมู่บา้ส่งเสริมใหร้าษฎรปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั และร้ัวกินไดใ้นบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของตน 
    5. ดา้นการบริการ หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็น
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี ประชาสัมพนัธ์และแจง้ขอ้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งให้ประชาชนทราบ
ทุกคร้ังหลังจากการประชุมประจ าเดือน ให้ค  าปรึกษาราษฎรด้านงานทะเบียน งานบตัรประจ าตวั
ประชาชน ประสานกบัแหล่งการเงินเพื่อให้ความรู้กบัราษฎรเก่ียวกบัการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 
ร่วมมือการปฏิบติังานภายในหมู่บา้นของทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบปัญหาและการแกไ้ขต่างๆจากรัฐบาล แจง้ให้ประชาชนท่ีมีอายุ
ครบการท าบตัรประจ าตวัประชาชนไปยื่นค าขอมีบตัรประชาชน ร่วมมือกบัหน่วยงานสัสดีในการแจง้
ใหช้ายสัญชาติไทยท่ีมีอายุยา่ง 18 ปีบริบูรณ์ไปลงบญัชีทหารกองเกินให้ทนัตามก าหนด  และวางแผน
และก าหนดแนวทางในการป้องกนัทรัพยสิ์นของประชาชนในช่วงเทศกาล        
  6. ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไว้
วา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้า่เป็น
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้าน ดังน้ี รู้ปัญหา อุปสรรคและสภาพท้องท่ีเป็นอย่างดี สามารถให้
ขอ้เท็จจริงต่อทางราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นจริง เป็นส่ือกลางรับส่งข่าวสารระหว่างรัฐกบัราษฎรใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ และเป็นจุดเช่ือมโยงและรอยต่อระหวา่งรัฐกบัประชาชน รวมทั้งเป็นตวักลางในการ
ไกล่เกล่ียและจดัการปัญหาความขดัแยง้ในพื้นท่ี 
  7. ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนด
ไวว้า่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี ท าหนา้ท่ีในการดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนแทนรัฐบาล 
ช่วยเหลือราษฎรเม่ือประสบภยัพิบติั น านโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบติัตามโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาล ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาค และองค์การปกครองทอ้งถ่ิน แก้ไขปัญหาความ
ยากจน ปัญหายาเสพติด  
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  8. ด้านการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานตามท่ี
กฎหมาย และระเบียบก าหนดไวว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ีการวางแผนพฒันาต าบล 
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประสานแผนพฒันากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอ สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ี ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นโยบายรัฐบาล, 
แผนพฒันาจงัหวดั ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต าบล 
 โดยสรุป หมู่บา้นให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญั
หลายประการ ท่ีส าคญัคือการเป็นนักบริหารมืออาชีพ เพราะหากหมู่บา้นมีนักบริหารมืออาชีพ มี
ความสามารถ ย่อมจะน าสังคมหรือชุมชนในหมู่บา้นพฒันาไปในทิศทางท่ีดีและมีความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพราะหมู่บ้านเป็นหน่วยราชการสุดทา้ยท่ีจะน านโยบายและแผนงานของรัฐบาล ของแต่ละ
กระทรวง ทบวง กรม ไปสู่ราษฎรในทอ้งท่ีปกครอง ผูใ้หญ่บา้น เป็นเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นผูน้ า
โดยต าแหน่ง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการบริหารราชการ และเป็นหน่วยงานแรกท่ีจะน าความตอ้งการ
และสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของราษฎรมาสู่ระบบราชการ ผูใ้หญ่บา้นจึงมีหน้าท่ีเช่นเดียวกบันัก
ปกครองอ่ืน ๆ ท่ีจะ “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กบัราษฎร นอกจากน้ีทางราชการยงัได้ให้อ านาจใน
ฐานะผูน้ าในการท างานหลายประการ เช่นการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การปกครองหมู่บา้น การพฒันาและดูแลรักษาสาธารณูปโภค การประสานงานและขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการ และความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนกบัราษฎรใน
ทอ้งท่ีปกครองของตน (ปริญญา นาคฉัตรีย,์ 2550, น. 15-20) อย่างไรก็ตาม ในสภาวะทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ชีวิตของคนในระดบัหมู่บา้นก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาดา้นการ
เพิ่มจ านวนประชากรของไทยและค่านิยมวฒันธรรมตะวนัตก ถือเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวติของผูค้นเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการแก่งแยง่แข่งขนักนัก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ท่ีดินท ากิน ปัญหาน ้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกและการทะเลาะเบาะแวง้ เป็นตน้ 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมดงักล่าวเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการปกครองในระดบัหมู่บา้นมิใช่
น้อย ซ่ึงผูท่ี้จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในต าบลและหมู่บา้นได้ดีท่ีสุด คือ ผูใ้หญ่บา้น ถ้าหาก
ผูใ้หญ่บา้นมีความสามารถหรือมีศกัยภาพสูง และสามารถน าการบริหารงานท่ีทนัสมยั หรือการบริหาร
จดัการภาครัฐร่วมสมัยมาปรับใช้ในการบริหารงานแล้วก็จะท าให้นโยบายของรัฐบาลสามารถ
ตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของราษฎรได้ แต่ในทางกลับกันถ้าหากก านัน ผูใ้หญ่บ้านมี
ศกัยภาพไม่เพียงพอจะมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ คือไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการอนัแทจ้ริงของราษฎรในระดบัหมู่บา้นได ้จะส่งผลต่อความเจริญของประเทศทุกดา้นทั้งดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  
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2.6 การสังเคราะห์ตัวแปรการวจิัย 
 
 รัฐบาลไดท้  าการปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โดยได้น าแนวคิดจากการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกตใ์ช ้ เพื่อให้ขา้ราชการเป็นกลไกและเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ
ของรัฐบาล เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศในการแข่งขนัระดบัเวทีโลก มีการพฒันาองคก์ารการ
ปฏิบติัราชการและการพฒันาบุคลากร และก าหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการท่ีจะท าให้เกิดการ
บริหารราชการท่ีดี เป็นไป อยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ       
 ผูใ้หญ่บ้านท่ีเป็นบุคคลท่ีมีท่ีอยู่อาศยัและปฏิบติังานใกล้ชิดกับประชาชนทุกครัวเรือนใน
หมู่บา้นมากท่ีสุด มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นให้สมบูรณ์ท่ีสุด และ
เม่ือการบริหารจดัการประเทศมีการปฏิรูปและปรับเปล่ียนเป็นการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จึงมี
ความจ าเป็นท่ีผูใ้หญ่บ้านต้องปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีให้เป็นไปในแนวทางและวิธีการของ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทั้ งน้ีเพราะแม้แต่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ยงัตระหนักและมองเห็น
ความส าคญัในการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และถา้ผูใ้หญ่บา้น
สามารถน าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใชอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของตน จะเกิดประโยชน์สุขกบัประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 ในการวิจยั ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
งานวจิยั ซ่ึและน ามาสรุปเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี    
  2.6.1  ตัวแปรอิสระ  
    2.6.1.1 ปัจจยัดา้น มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            
      Hood (1991, pp. 3 - 12) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่เน้น
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน มีการควบคุมการผลิตตามเป้าหมาย 
      Boston (1996, pp. 3 - 12) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ว่าควร
ปรับเปล่ียนจุดเนน้จากปัจจยัน าเขา้และกฎระเบียบ เป็นการควบคุมการผลิตและมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิแทน 
       OECD (1991, p. 11) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน มากกวา่กฎระเบียบ มีการผอ่นคลายการควบคุม   
      Osborne and Gaebler (1992, pp. 167-169) ไดร่้วมกนัเขียนหนงัสือช่ือ “การ
สร้างรัฐบาลใหม่” (Reinventing Government) คือ“รัฐบาลแบบผูป้ระกอบการ” (Entrepreneurial  คือ
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ กล่าวคือ ในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จะไม่เนน้ส่ิงน าเขา้ (Input)แต่มุ่งเนน้
ท่ีส่ิงน าออก (Outputs) หรือผลสัมฤทธ์ิ (Outcomes) และเน้นท่ีการปฏิบติังานเชิงปัจเจกบุคคลและ
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หน่วยงาน ดงัจึงตอ้งพฒันาตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน เพื่อวดัความกา้วหนา้ของปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
รายบุคคล ว่างานไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ งไวห้รือไม่ ซ่ึงมกัจะ เปรียบเทียบกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง กับส่ิงท่ี
คาดหวงัให้ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผลต่อการให้รางวลัตามระดบัของความส าเร็จ และการลงโทษ
เพราะเหตุแห่งความลม้เหลวภายใตเ้ป้าหมายท่ีก าหนด  
      ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) (2558, น. 
23-26) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่โดยน าความมาในมาตรา 3/1 ของ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2545 ดงัน้ี “…การบริหารราชการตาม
พระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ…” 
      แนวคิดดงักล่าว สอดคล้องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไวใ้น หมวด 4 (มาตรา 20-26) บญัญติัว่าการบริหาร
ราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น 
สรุปได ้ดงัน้ี  “…ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหน้า 
การก าหนดแผนปฏิบติัราชการตอ้งมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้น
การด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของภารกิจ ตอ้งจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติั ตามแผนปฏิบติัราชการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึนในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจ หรือการปฏิบติัตามแผนปฏิบติั
ราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้ ด าเนินการแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปล่ียน
แผนปฏิบติัราชการให้เหมาะสม ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการให้ก าหนด
แนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกนัให้จดัท าเป็นแผนส่ีปี 
โดยน านโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันาประเทศ 
ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเก่ียวกับการก าหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน…”  
    2.6.1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 

    นกัวชิาการไดอ้ธิบายการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ดงัน้ี 
      Hood (1991, pp. 3 - 12) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีเน้น 
การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ กล่าวคือ ผูด้  าเนินงานภาครัฐ เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ใน 
การบริหารระดบัสูง รับผิดชอบต่องานและผลงานท่ีชดัเจน ผา่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี มีอิสระใน
การด าเนินงานอยา่งเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  
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      Hughes (1994, pp. 53-60) อธิบายวา่ การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ คือ
การใช้ผูจ้ดัการแบบมืออาชีพ กล่าวคือ มีการคดัสรรเลือกผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มี
ผลงานดีและประสบการณ์เด่นในอดีต มีภูมิหลงัด้านการบริหารจดัการในการแต่งตั้งหัวหน้าแผนก
หรือหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ โดยมกัจะมีการแต่งตั้งโดยสัญญาระยะสั้นและมีการระบุภารกิจท่ีตอ้ง
ท าให้ส าเร็จ ส่วนในการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงก็คือ ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะในการจดัการหน่วยงาน โดย
ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในสายงานนั้น ๆ เน่ืองจากการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มอง
ว่าการบริหารจดัการเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะตวัซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญในสายงานอาจจะไม่มี
ทกัษะเหล่าน้ี 
    2.6.1.3  ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 

      ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548, น. 45) พิจารณาความ
เป็นไปได้ของการน าระบบท่ีเน้นหลักสมรรถนะการบริหารจดัการมาใช้กับผูบ้ริหารระดับสูงทุก
ต าแหน่งในกระบวนการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
      ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ (2558, น. 14-18) ไดก้ล่าวถึง 
แนวคิด ทฤษฎีของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ แนวคิดองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) โดยมีค่านิยมและแนวคิดหลกั 11 ประการ ดงัน้ี  
       1. การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์ (Visionary Leadership) 
       2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customers Driven Excellence) 
       3. การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล (Organizational and 
Personal Learning) 
       4. การให้ความส าคญักบับุคลากรและพนัธมิตร (Valuing Workforce 
Members and Partners)  
       5. ความคล่องตวั (Agility)  
       6. การมุ่งเนน้อนาคต (Focus on the Future) 
       7. การจดัการเพื่อนวตักรรม (Managing for Innovation) 
       8. การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง (Management by Facts)  
       9. ความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง (Societal Responsibility)  
       10. การมุ่งเนน้ผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating 
Value)  
       11. มุมมองเชิงระบบ (System Perspective) 
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          ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือส านกังาน ก.พ. (2546, น. 
11) ไดก้ าหนดนิยามของสมรรถนะ (Competency) วา่หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) 
และคุณลกัษณะ (Attributes) ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานต าแหน่งงานหน่ึง (Job Roles) เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จและงานมีความโดนเด่นกวา่คนอ่ืน ๆ ในเชิงพฤติกรรม เช่นมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน 
ท างานไดใ้นสถานการณ์ ท่ีหลากหลายกวา่ และไดผ้ลงานดีกวา่คนอ่ืนท่ีไม่มีสมรรถนะดงักล่าว หรือ
กล่าวอย่างกระชับได้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงาน
อ่ืน ๆ ในองค์กร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหน่ึงได้ มกัจะต้องมี
องค์ประกอบทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่นสมรรถนะการ
บริการท่ีดี ซ่ึงหมายถึง สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดน้ั้น หากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ 
ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทกัษะท่ีเก่ียวข้อง ทกัษะด้านการคน้หาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  และ
คุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดง
สมรรถนะของการบริการท่ีดี ดว้ยการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้
      องคป์ระกอบของสมรรถนะ มี 5 ส่วน คือ  
       1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ี
เป็นสาระส าคญั เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้  
       2. ทักษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ทกัษะ ทางคอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทาง
ความรู้ และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว 
       3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้ 
       4. บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคล
นั้น เช่น คนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็นตน้ 
       5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน 
ซ่ึงท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้  
    2.6.1.4 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ    
         ธเนศร์ เจริญเมือง ( 2550, น. 290) กล่าวว่า การกระจายอ านาจว่าเป็นระบบ
การบริหารการปกครองประเทศท่ีมีรัฐบาลกลางกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยงานปกครอง 
เพื่อให้มีอ านาจด าเนินการภายในอาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง เพื่อเป็นการให้ความ
รับผิดชอบแก่องค์กรปกครองของตนเอง การกระจายอ านาจตามการบริการ หรือการกระจายอ านาจ
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ทางเทคนิค หมายถึงการโอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนกลาง 
ไปให้หน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจดัท าแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระ โดยปกติแลว้จะเป็น
กิจการซ่ึงการจดัท าตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญทางเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น การ
ส่ือสารวทิยกุารกระจายเสียงและโทรทศัน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้(โกวทิย ์พวงงาม, 2553, น 12) 
      Boston (1996, pp. 3 - 12) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ วา่มีการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความคล่องตวั และความเป็นอิสระแก่ผูบ้ริหารของแต่ละ
หน่วยงาน 
      Osborne and Gaebler (1992, pp. 167-169) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ รัฐบาลท่ีกระจายอ านาจ ท่ีท าให้องค์กรภาครัฐประสบความส าเร็จ หมายถึง รัฐบาลท่ี
ด าเนินงานโดยมีการกระจายอ านาจในการตดัสินใจไปสู่ชุมชน แทนท่ีจะมีการรวบอ านาจการตดัสินใจ
ไวท่ี้ส่วนกลาง 
      Pollitt (2000, p. 3) ได้เขียนหนังสือช่ือ “การจดัการนิยมและการบริการ
สาธารณะ” (Managerialism and the Public Services) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
โดยระบุว่าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีองค์ประกอบ คือการมีรูปแบบองค์กะทดัรัดแนวราบ 
กล่าวคือ องค์กรมีสายการควบคุมบงัคบับญัชาในแนวราบแทนแนวด่ิง มีการกระจายอ านาจ มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ  มากกว่ารูปแบบขนาดใหญ่ท่ีมีเป้าหมายดา้น (Multi - purpose)
แทนระบบราชการแบบดั้งเดิม  
      Hughes (1994, pp. 53-60) อธิบายว่า องค์ประกอบของการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่  คือการจดัองคก์ารท่ีมีความยืดหยุน่และกระจายอ านาจ กล่าวคือ เพื่อให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รัฐมีแนวโนม้ท่ีจะแบ่งแยกหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานยอ่ยหลาย ๆ 
หน่วยงาน เพื่อใหมี้การด าเนินงานตามนโยบายเฉพาะและมีความเช่ียวชาญมากข้ึน 
    2.6.1.5 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
      Hood (1991, pp. 3 - 12) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีการ
ก าหนด การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมรวมทั้งการให้ความส าคญัต่อการท างาน
ตามหลกัเหตุผล หรือต่อภาระความรับผิดชอบของงาน  
      ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548, น. 13) เสนอให้มีการ
พฒันาระบบราชการอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
รวมทั้งให้มีการติดต่อและประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าวทุกส้ินปี ให้สอดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปี โดยจดัท าขอ้ตกลง กับหัวหน้าส่วนราชการไวเ้ป็นการ 
ล่วงหนา้ และเป็นเง่ือนไขของการให้เงินรางวลัประจ าปีแก่ส่วนราชการ เพื่อน ามาปรับปรุงให้สอดรับ
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กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัล าดบัความส าคญัของการจดัสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม
มากข้ึน รวมถึงการทบทวนติดตามและประเมินผลนั้นให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ การส ารวจและ
รับฟังขอ้คิดเห็นของประชาชน และ/หรือการเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง    
      ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548, น. 46) ไดแ้บ่งออกเป็น
กลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม คือ 
       1. วิธีทดสอบผลงาน (Tests of Performance) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูรั้บ
การทดสอบท างานบางอยา่ง เช่น การเขียนอธิบายค าตอบ การเลือกตอบขอ้ท่ีถูกท่ีสุด หรือการคิดวา่ ถา้
รูปทรงเรขาคณิตท่ีแสดงบนจอหมุนไปแลว้จะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทน้ีออกแบบมา เพื่อวดั
ความสามารถของบุคคล (Can Do) ภายใตเ้ง่ือนไขของการทดสอบ ตวัอยา่งของแบบทดสอบประเภทน้ี 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัว่ไป (General Mental Ability) แบบทดสอบท่ีวดั
ความสามารถเฉพาะ  
       2. วธีิการประเมินตามพฤติกรรมท่ีไดจ้ากการสังเกต (Behavior Observations) 
เป็นแบบทดสอบท่ีเก่ียวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมของผูรั้บการทดสอบ ในบางสถานการณ์
แบบทดสอบประเภทน้ี ต่างจากประเภทแรกตรงท่ีผูเ้ขา้รับการทดสอบไม่ไดต้อ้งพยายามท างานอะไร
บางอยา่งท่ีออกแบบมาเป็นอยา่งดีแลว้ แต่เป็นการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรม ในบางสถานการณ์ 
เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเขา้สังคม พฤติกรรมการท างาน การสัมภาษณ์ก็อาจจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย 
       3. วิธีการประเมินตนเอง (Self Reports) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูต้อบ
รายงานเก่ียวกบัตนเอง เช่น ความรู้สึก ทศันคติความเช่ือ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แบบสอบถาม แบบส ารวจความคิดเห็นต่าง ๆ การตอบค าถามประเภทน้ี อาจจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผูต้อบก็ได้ การทดสอบบางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกนั
ระหว่าง วิธีการประเมินตามพฤติกรรมท่ีได้จากการสังเกต (Behavior Observations) และวิธีการ
ประเมินตนเอง (Self Reports) เพราะการถามค าถามในการสัมภาษณ์อาจเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก 
ความคิด และทศันคติของผูถู้กสัมภาษณ์ และในขณะเดียวกนัผูส้ัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผูถู้ก
สัมภาษณ์ดว้ยจากความหมายของ สมรรถนะ ท่ีกล่าวไวว้่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร ดงันั้น วิธีการประเมินพฤติกรรมท่ี
ตรงไปตรงมามากท่ีสุด คือ การสังเกตพฤติกรรม จดบนัทึก และท าการประเมิน ในการสังเกตเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการ ท่ีจะท าให้การสังเกตพฤติกรรม มีความถูกตอ้ง กล่าวคือ 
ผูท่ี้สังเกตและประเมินตอ้งท าด้วยความตรงไปตรงมา และผูท่ี้สังเกตและประเมินตอ้งใกล้ชิดเพียง
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พอท่ีจะสังเกตพฤติกรรมของผู ้ท่ีถูกประเมินได้  การวดัพฤติกรรมไม่ใช่เป็นการว ัดความรู้ 
ความสามารถ  
    2.6.1.6 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี         
      ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2550, น. 66-67) อธิบายว่า ปัจจุบนัการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารกันอย่างกวา้งขวาง ทั้งในระดับประชาคมโลก 
ระดบัประเทศ หน่วยงานภาครัฐ บรรษทั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงปัจเจกบุคคล ซ่ึงในการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ควรมีการน าหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มาใช้ ดงัน้ี 1) การส่งเสริม
ความสามารถและพลงัประชาชนในการมีส่วนเลือกผูป้กครอง 2) เพิ่มความสามารถของประชาสังคม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตวัและเสรีภาพของ
ส่ือสารมวลชน 3) พฒันาการเมืองใหมี้เสถียรภาพ ส่งเสริมการคดัเลือกทหารอาชีพเขา้มาเป็นผูน้ าเหล่า
ทพัและอยู่ในต าแหน่งท่ีส าคญั ท าหน้าท่ีของตนให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ปกป้อง
สถาบนัหลกัของชาติ ปกป้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ปกป้องและขจดัการรัฐประหาร รักษา
ความสงบเรียบร้อยในบา้นเมืองและรักษาสันติภาพ ผดุงไวซ่ึ้งสัมพนัธไมตรีอนัดีกบัประเทศเพื่อน
บา้น 4) เพิ่มประสิทธิผลของภาครัฐโดยพฒันาคุณภาพในการให้บริการ ยกระดบัสมรรถนะของ
ขา้ราชการพลเรือน ป้องกนัมิให้ระบบราชการถูกแทรกแซงจากอ านาจและอิทธิพลทางการเมืองท่ีไม่
ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและระบบคุณธรรม 5) เพิ่มคุณภาพของรัฐในการก ากบัดูแลและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของภาคเอกชน โดยก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีดีภายใตห้ลกัประโยชน์สาธารณะ การ
รักษา พฒันา และควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมบรรษทัภิบาล ขจดัและลดระเบียบกฎเกณฑ์ซ่ึงไม่เป็น
ธรรม และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาของภาคเอกชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 6) ส่งเสริมหลกันิติธรรม การแสวงหาวิธีให้ความเป็นธรรมและลดความไม่เป็นธรรมให้กบั
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่มีการเลือกบงัคบัใช้กฎหมายโดยมีหลายมาตรฐาน เพิ่มความมัน่ใจให้กบั
พลเมืองในกติกาของบา้นเมือง และการปฏิบติัตามกติกาของสังคม และ 7) เพิ่มความสามารถของรัฐใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ โดยเฉพาะการทุจริตแสวงหาประโยชน์สาธารณะจาก
ธุรกิจการเมืองและครอบง าอ านาจเบ็ดเสร็จของผูป้กครอง  
      ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ (2558, น. 14-18) ไดก้ล่าวถึง 
แนวคิด ทฤษฎีของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ คือการน าแนวคิดการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคม
ท่ีดี (Good Governance) มาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ควรจัดหรือส่งเสริมให้
สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลกัส าคญัอย่างนอ้ย 6 ประการ คือหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าท่ีสะทอ้นถึงการเป็น
องคก์รท่ีดีได ้
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      จรัส สุวรรณมาลา (2553, น. 160-162) อธิบายวา่ การบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี เป็นทั้งเป้าหมาย และวิธีการในการพฒันา ถา้พิจารณาในฐานะวิธีการอนัจะน าไปสู่เป้าหมายก็จะ
หมายถึง เคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นตน้  ธรรมาภิบาล ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 
6 ประการ ดงัน้ี 
       1. หลกันิติธรรม หมายถึงหลกัท่ีถือเป็นกฎ กติกาในสังคม ดงันั้น การตรา
กฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม รวมถึงการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยค านึงถึงระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมท่ีดี มีระบบลงโทษท่ีเหมาะสม จะช่วยควบคุมการใช้อ านาจของรัฐให้เป็นไป
อย่างชอบธรรม พร้อมกบัช่วยคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้
อ านาจรัฐอย่างไม่ระมดัระวงั กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ 
       2. หลักคุณธรรม หมายถึงความถูกต้อง ดีงาม เป็นการการส่งเสริม
สนบัสนุนให้ขา้ราชการพฒันาตนเองเพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทนมีระเบียบวินยั 
ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพ แต่ตอ้งให้
ความส าคญักบัการด ารงรักษาไวซ่ึ้งหลกัการอนัถูกตอ้งการยดึถือระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงาม
ทั้งหลาย   
       3. หลกัความโปร่งใส หมายถึงการท างานท่ีเปิดเผย และสามารถตรวจสอบ
ได ้เป็นการป้องกนั การทุจริตคอรัปชัน่ และความดอ้ยประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
ดงันั้นการท่ีภาครัฐบริหารจดัการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเขา้มาร่วมรับรู้ในวิธีการ
และข้ึนตอนการท างาน ไดมี้โอกาสตรวจสอบการปฏิบติังาน ตลอดจนผลการด าเนินงานจะส่งผลให้
ขา้ราชการมีความรับผิดชอบต่อการท างานและผลของงาน  
       4. หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการท่ีประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมรับรู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ กระบวนการด าเนินการของโครงการ รวมถึง
ไดรั้บการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเขา้มามีส่วนร่วม รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติโดยมีการแสดงทศันะต่าง ๆ ต่อการด าเนินงานท่ีมีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ เพื่อรัฐบาล
น าไปประกอบการตดัสินใจระดบันโยบาย  
       5. หลักความคุ้มค่า หมายถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยค านึงถึงความประหยดั ความคุ้มค่า 
สร้างสรรคสิ์นคา้และบริหารท่ีมีคุณภาพโดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างาน ดงันั้น 
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ภาครัฐซ่ึงยงัคงฐานะเป็นแกนส าคญัในกระบวนการบริหารจดัการในการพฒันาประเทศ และการ
ให้บริการแก่ประชาชน จึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการและกลไกการท างานให้ค  านึงถึง
ความคุม้ค่าและเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
       6. หลกัความส านึกรับผิดชอบ หมายถึงการท างานในหนา้ท่ีให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ ความส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะส าคัญ 6 
ประการ คือ การมีเป้าหมายท่ีชดัจน ทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั การปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพ การ
จดัพฤติกรรมท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรับผิดชอบ การท างานอย่างไม่หยุดย ั้ง การมีแผนส ารองการ
ติดตามประเมินผลการท างาน       
    2.6.1.7 ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์  
        Hughes (1994, pp. 53-60) อธิบายวา่ การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ คือ 
ภาครัฐจะเน้นการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ ท่ี มีการวางแผนระยะยาว ให้ความส าคญัต่อเป้าหมายของ
องค์การมากข้ึน และอธิบายได้ว่าในการปฏิบติังานมีวิธีใดท่ีสามารถสามารถบรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ได้ มีการศึกษาการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม มีการศึกษาคือ
จุดอ่อน จุดแข็ง ภยัและโอกาส ตามวิธีวิธีการเชิงกลยุทธ์ วิธีการดงักล่าวจะท าให้ผูน้  าท่ีมีอ านาจในกา
รัดสินใจตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่โครงการใดสมควรไดรั้บการอนุมติัมากท่ีสุด 
      ฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ (2558, น. 14-18) ไดก้ล่าวถึง 
แนวคิด ทฤษฎีของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ แนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) อธิบายไดวา่ถา้องคก์รมีการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถส่งมอบคุณค่าท่ีผสมผสานความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สร้างส่ิงท่ีมีความแตกต่าง มีความเป็นผูน้ าด้านตน้ทุน ย่อมสามารถสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อนัสามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุวสิัยทศัน์ และประสบความส าเร็จได ้
    2.6.1.8 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม          
      Pateman (1970, p. 213) อธิบายว่า ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็น
ประชาธิปไตยท่ีมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ตามหลักของประชาธิปไตยแบบน้ีสมาชิกทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟังละแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้
อยา่งทัว่ถึงก่อนท่ีจะตดัสินใจร่วมกนั 
        Catt (1999, pp. 78-80) กล่าวถึงสาระส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ ในรูปของ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ดงัน้ี 1) ทุกคนสามารถยกประเด็นปัญหาใดปัญหา
หน่ึงข้ึนมาเพื่อก าหนดเป็นวาระการประชุม ขณะเดียวกนัสามารถเสนอทางเลือกและมีส่วนร่วมในการ
เลือกหรือตดัสินใจสุดทา้ย 2) เป็นการประชุมท่ีทุกคนสามารถพูดกบัทุกคนไดอ้ย่างทัว่ถึง 3) มีการ
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ปรึกษาหารือและอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง และทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายไดอ้ยา่งเต็มท่ี 4) มี
แนวโนม้ท่ีจะท าให้เกิดการเห็นพอ้งตอ้งกนั 5) มีการปรึกษาหารืออยา่งกวา้งขวาง 
  2.6.2 ตัวแปรตาม          
  ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด มีความส าคญักบัประชาชนตั้งแต่เกิดจน
ตาย ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง และเป็นผูเ้สนอความต้องการของชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล เป็นผู ้มีอ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยเป็นนักปกครองท้องท่ี  เป็นนักพัฒนาหมู่บ้าน 
ผูใ้หญ่บ้านเป็นประสานงานกับทางราชการได้ดี จึงเปรียบเสมือนการระดมเอาผูน้ าท้องถ่ินตาม
ธรรมชาติ เข้าไปผูกพนักบัอ านาจรัฐ จึงท าให้เกิดบทบาทหน้าท่ี ทั้ งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
  ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
   2.6.2.1 ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) ไดจ้  าแนกบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ตามฐานะของผูใ้หญ่บา้ มีอ านาจจบักุม ผูก้ระท าความผิด มีอ านาจในการคน้ยึดส่ิงของตามกฎหมาย
ของศาล   
     พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทตามอ านาจหน้าท่ี ในการ รักษาความสงบและความสุขส าราญ ช่วยป้องกนัความทุกขภ์ยัของ
ลูกบา้นตามสมควร 
     กรมการปกครอง ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 
2542 เร่ืองการปรับบทบาท ผูใ้หญ่บ้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมือง การปกครองท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ดงัน้ี ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นพนักงานฝ่ายปกครองมี
อ านาจหน้าท่ีจบักุมผูก้ระท าผิดกฎหมายตามพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 2475 
มาตรา 27,28 ,35 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10),(16) และมาตรา 7 มี
อ านาจหนา้ท่ีจบักุมผูก้ระท าผดิกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายต่าง ๆ ท่ีให้อ านาจไวเ้ป็น
การเฉพาะ เช่น จบักุม ปราบปราม ผูบุ้กรุกครอบครองป่า หรือผูมี้ไมห้วงห้าม  ผูบุ้กรุกท าลายป่าสงวน
แห่งชาติตาม กระท าอนัตรายแก่ไม ้สัตวป่์า ด าเนินการคุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณะสมบติั 
จดัหมู่บา้น ต าบล ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ประชุมช้ีแจงขอ้ราชการแก่ ดูแลลูกบา้นให้ปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึง
จะต้องกระท าตามกฎหมาย กระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ตาตามพระราชบญัญติัลักษณะ
ปกครองท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ขอ้ 19 
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   2.6.2.2 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม  
     กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) ไดจ้  าแนกบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ตามฐานะของผูใ้หญ่บา้น มีอ านาจมีอ านาจปกครองดูแลทุกข์สุขราษฎรการแก้ปัญหา ปัดเป่าความ
เดือดร้อนแก่ราษฎร และปฏิบติัตามท่ีกฎหมายไดใ้หอ้ านาจไวโ้ดยเคร่งครัด นอกจากนั้นตอ้งเป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของราษฎรเม่ือราษฎรมีเร่ืองเดือดร้อน และถือเป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งน าความประสงค์ของ
ราษฎรมารายงานใหท้างราชการทราบ เช่น ตอ้งการทางคมนาคม การชลประทาน การช่วยเหลือในการ
ท านา  
     กรมการปกครอง ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 
2542 เร่ืองการปรับบทบาท ผูใ้หญ่บ้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมือง การปกครองท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในส่วนท่ีส าคญั ได้แก่ การ รักษาประโยชน์ในการอาชีพของราษฎร 
สนบัสนุนให้เกิดร้านคา้ชุมชน ลานคา้ชุมชน กลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพยใ์นรูปแบบต่าง ๆ เป็นผูน้ าใน
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และอบรมสั่งสอนให้ราษฎรเป็นคนดี มีคุณธรรม   
   2.6.2.3 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมใหก้บัประชาชน  
     พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 27 ให้ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทตามอ านาจหน้าท่ี ในการรักษาความสงบและความสุขส าราญอ านวยความยุติธรรม เพื่อ
ป้องกนัความทุกขภ์ยัของลูกบา้นตามสมควร เช่นน าความเขม้แข็งต่อเจา้พนกังานปกครองตั้งแต่ก านนั 
นายอ าเภอเป็นตน้ข้ึนไปโดยล าดบั  ถา้ความไม่ยติุธรรมแก่ลูกบา้น   
      กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) ไดจ้  าแนกบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ตามฐานะของผูใ้หญ่บา้น  มีอ านาจจบักุม ผูก้ระท าความผิด มีอ านาจในการคน้ยึดส่ิงของตามกฎหมาย
ของศาล   
     กรมการปกครอง ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0311.2/2145 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 
2542 เร่ืองการปรับบทบาท ผูใ้หญ่บ้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมือง การปกครองท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่นเป็นผูไ้กล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในต าบล หมู่บา้น ตาม
ข้อบงัคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบติังานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้น พ.ศ. 2530 ตลอดจนเป็นผูส้ร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึนในต าบล หมู่บา้น เป็นตน้  
      2.6.2.4 ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
     กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) ไดจ้  าแนกบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ตามฐานะของผูใ้หญ่บา้น มีหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของราษฎรเม่ือราษฎรมีเร่ืองเดือดร้อน และ
ถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องน าความประสงค์ของราษฎรมารายงานให้ทางราชการทราบ เช่น ต้องการทาง
คมนาคม การชลประทาน การช่วยเหลือในการท านา ร่วมมือกบัทุกหน่วยงานป้องกนัและปราบปราม
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ผูล้กัลอบตดัไมท้  าลายป่า ร่วมมือกบัองคก์รทางศาสนาในการอนุรักษป่์าชุมชน ประชาสัมพนัธ์ให้เด็ก
และเยาวชนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น าราษฎรในการรักษาความ
สะอาดถนน และท่ีสาธารณะภายในหมู่บา้นส่งเสริมใหร้าษฎรปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั และร้ัวกินไดใ้น
บริเวณท่ีอยูอ่าศยัของตนผูใ้หญ่บา้น  
   2.6.2.5 ดา้นการบริการ   
        กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) ไดจ้  าแนกบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ตามฐานะของผูใ้หญ่บา้น ในฐานะท่ีเป็นในตวัแทนของราษฎร กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) 
ไดจ้  าแนกบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นตามฐานะของผูใ้หญ่บา้น มีหน้าท่ีฐานะท่ีเป็นในตวัแทนของ
ราษฎร ในการรักษาความสงบและความสุขส าราญอ านวยความยุติธรรม เพื่อป้องกนัความทุกขภ์ยัของ
ลูกบา้นตามสมควร เช่นเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งราชการกบัประชาชน  เป็นหน่วยราชการสุดทา้ยน า
นโยบายและงานของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ไปสู่ประชาชน และเป็นหน่วยงานแรกท่ีน าความ
ตอ้งการของประชาชนมาสู่ราชการ  
     พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 27 ให้ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทตามอ านาจหนา้ท่ี ให้บริการดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี เป็นนายทะเบียนผูรั้บแจง้ประจ าต าบล หมู่บา้น มี
หน้าท่ีรับแจง้ เกิดการตาย การยา้ยท่ีอยู่ การสร้างบา้นใหม่ การร้ือบา้น และการก าหนดเลขบา้น ตาม
พระราชบญัญติัทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และประกาศส านกัทะเบียนกลางเร่ือง การแต่งตั้งก านัน
ผูใ้หญ่บา้นเป็นนายทะเบียนผูรั้บแจง้ เป็นผูรั้บรองผูข้อมีบตัรประจ าตวัประชาชน เ ป็ น ผู ้ ม อ บ บั ต ร
ประจ าตวัประชาชนให้แก่ราษฎรในต าบลหมู่บา้น ส ารวจและจดัท าบญัชีสัตวพ์าหนะท่ียงัไม่ไดท้  าตัว๋
รูปพรรณ (บญัชีประจ าคอก) ตามพระราชบญัญติัพาหนะ พ.ศ. 2482 เป็นเจา้พนักงานตรวจบตัร
ประจ าตวัประชาชนตามด่านตรวจต่าง ๆ ท่ีตั้งข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเป็นผูก้  ากบัควบคุม 
ดูแล ควบคุม ตรวจตราการมีและใช้อาวุธปืนภายในต าบล หมู่บ้านให้เป็นไปตามความถูกต้อง
เ รี ยบ ร้อย  ตามพระราชบัญญัติอาวุ ธ ปืน เค ร่ืองกระสุนปืน ว ัต ถุ ระ เ บิ ด  ดอกไม้ เพลิ ง  
เป็นตน้  
   2.6.5.6 ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน 
     กรมการปกครอง (2550, น. 152-153) ไดจ้  าแนกบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ตามฐานะของผูใ้หญ่บา้น ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของทางราชการ ในการติดต่อเพื่อหาทางช่วยเหลือ 
เป็นตน้ระหวา่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ กบัราษฎรในชนบทไม่วา่เป็นเร่ืองอ่ืนใด ๆ ก็ตาม ผูใ้หญ่บา้น
เป็นส่ือกลางประสานงานดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
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      พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทตามอ านาจหน้าท่ี ในเป็นผูน้ าตามธรรมชาติในทอ้งท่ี เป็นผูน้ าชุมชนในการรวบรวมปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรน าเสนอต่อทางราชการ เป็นผูไ้กล่เกล่ียความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ี เป็น
ผูน้ าความคิดของประชาชนในหมู่บา้น เป็นผูน้ าความเจริญภายนอกเขา้สู่หมู่บา้น เป็นผูน้ าในการสร้าง
ความสามคัคีในหมู่บา้น เป็นจุดเช่ือมโยงและรอยต่อระหว่างรัฐกบัประชาชน รวมทั้งเป็นสถาบนัท่ี
หลอมรวมประชาชนในพื้นท่ี ให้เกิดความเป็นเอกภาพและปึกแผ่น และสร้างดุลยภาพ (Balance of 
Power) ในพื้นท่ีซ่ึงหากไม่มีสถาบนัก านนั ผูใ้หญ่บา้น จะท าให้เกิดช่องว่างในการยึดโยงและหลอม
รวมประชาชน เพื่อเกิดความสงบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นตวักลางในการไกล่เกล่ียและจดัการปัญหาความ
ขดัแยง้ในพื้นท่ี 
   2.6.5.7 ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ 
            พระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาท
ตามอ านาจหน้าท่ี ในการ  รับประกาศหรือค าสั่งราชการใดให้ราษฎรทราบหรือปฏิบติั จดัท าบญัชี
ส ามะโนครัวในหมู่บา้นของตนและคอยแกไ้ขบญัชีนั้นให้ถูกตอ้งเสมอ น านโยบายของรัฐ ไปสู่การ
ปฏิบติัตามโครงการต่างๆของรัฐบาล ประสานงานระหวา่งราชการส่วนภูมิภาค และองคก์ารปกครอง
ทอ้งถ่ิน แกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด  
   2.6.5.8 ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน    
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจดัท า และประสานแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
ก านันในพื้นท่ี และผูใ้หญ่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จดัท าและประสานแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบดว้ย ก านนัในพื้นท่ี และผูใ้หญ่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     ก าหนดแนวทางการพฒันาต าบลสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ การผงัเมือง ปัญหาของทอ้งถ่ินและให้ค  าปรึกษา
หารือเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน ใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแลว้
เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นควรในกรณีองค์การ
บริการส่วนต าบลให้คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีประสานกบัประชาคม
หมู่บา้นในการรวบรวม วเิคราะห์ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินและจดัท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารด้วยต าบลด้วย และพิจารณาให้
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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2.7  บริบทจังหวดัร้อยเอด็          
 
 จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก่อนยุคประวติัศาสตร์ โดยปรากฏช่ือในต านานอุ
รังคธาตว่าเมืองสาเกตนคร หรือช่ือเมือง “ร้อยเอ็ดประตู” ซ่ึงอาจเป็นเพราะเป็นเมืองท่ีมีอ านาจ 
เจริญรุ่งเรือง และเพื่อเป็นศิริมงคล และเมืองข้ึนเป็นจ านวนมาก การได้ช่ือเมืองน้ีอาจมีขอ้สงสัยว่า
น่าจะมาจากเลข 11 โดยเขียนเป็น 101 หรือ 10+1 จึงน่าจะช่ือเมืองวา่ “สิบเอ็ด” ซ่ึงไม่น่าจะถูกตอ้ง 
เพราะไม่มีท่ีไดจารึกเป็นตวัเลข แต่น่าจะมาจากค าวา่ “ร้อยเอ็ดเจ็ดยา่นน ้ า” (ส านกังานจงัหวดัร้อยเอ็ด, 
2561, น. 10) 
 2.7.1 ด้านกายภาพ  
        จงัหวดัร้อยเอ็ดตั้งอยูต่อนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 
15 องศา 24 ลิปดา ถึง 16 องศา 19 ลิปดา และเส้นแวงท่ี 103 องศา ๑17 ลิปดาถึง 104 องศา 22 ลิปดา 
ทิศเหนือติดจงัหวดักาฬสินธ์ุและมุกดาหาร ทิศใตติ้ดจงัหวดัสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวนัออก ติด
จงัหวดัยโสธร ทิศตะวนัตกติดจงัหวดัมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 
กิโลเมตร มีพื้นท่ี 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาค 
จดัเป็นลาดบัท่ี 10 ของภาค และลาดบัท่ี 23 ของประเทศ 
      2.7.2 ลกัษณะภูมิประเทศ   
        ภูมิประเทศ โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง มีความสูงจากระดบันา้ทะเลปานกลาง 130 –160 เมตร ซ่ึง
สภาพพื้นท่ีและลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัร้อยเอ็ด สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 1) บริเวณภูเขาตอนเหนือ
ของจงัหวดั สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีป่าไมแ้ละภูเขาเต้ียๆ อยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธ์ิ
ชยั อ าเภอโพนทอง และอ าเภอเมยวดี 2) บริเวณท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอยต้ืน 
อยูบ่ริเวณตอนกลางของจงัหวดัในเขตทอ้งท่ีอ าเภอเสลภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอ
จตุรพกัตรพิมาน อ าเภอธวชับุรี อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเชียงขวญั และอ าเภอทุ่งเขาหลวง 3) บริเวณ
ท่ีราบลุ่มครอบคลุมพื้นท่ีตอนล่างของจงัหวดัในทอ้งท่ี อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอ
สุวรรณภูมิ อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี ซ่ึงเป็นท่ีราบต ่ารูปกระทะท่ีเรียกวา่
“ทุ่งกุลาร้องไห”้ สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทางทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้หาแม่น ้ามูล 
   ทิศเหนือ มีลกัษณะเป็นภูเขาเต้ีย ๆ และพื้นท่ีป่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าของล าน ้ ายงั 
สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเขา้หาล าน ้ายงั  
   ทิศใต ้ มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะของทุ่งกุลาร้องไห้ สภาพพื้นท่ีลาดเทจาก
ทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้หาแม่น ้ามูล  
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   ทิศตะวนัออก มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบสูงลูกคล่ืนลอนต้ืน ระหว่างแม่น ้ าชีกบัล าน ้ ายงั 
สภาพพื้นท่ีลาดเทเขา้หาแม่น ้าชีและล าน ้ายงั  
   ทิศตะวนัตก มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบสูงลูกคล่ืนลอนต้ืน ตน้น ้ าล าน ้ าสาขาของแม่น ้ าชี 
สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทิศตะวนัตกไปทางทิศเหนือและตะวนัออก เขา้หาแม่น ้าชี 
      2.7.3  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
   2.7.3.1 การคมนาคม สามารถเดินทางได ้ 2 ทาง ไดแ้ก่ 1) ทางรถยนต ์ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางเพียง 6 ชัว่โมง และสามารถเดินทาง
ไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม โดยใชเ้ส้นทางผ่านไปจงัหวดัมุกดาหาร
และอุบลราชธานี 2) ทางอากาศ มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีเท่ียวบินระหวา่ง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด โดยสายการบินของบริษทันกแอร์ จากดั ซ่ึงท าการบินทั้งขาข้ึนและขา
ล่อง วนัละ 2 เท่ียวบินทุกวนั  
   2.7.3.2 การส่ือสาร มีท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข 16 แห่ง มีชุมสายโทรศพัท ์100 ชุมสาย 
มีจ านวน 32,093 เลขหมาย และเลขหมายท่ีมีผูเ้ช่า 24,331 เลขหมาย 
   2.7.3.4 มีส านกังานการไฟฟ้า จานวน 18แห่ง ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 316,467 ราย และมีการใช ้ 
   2.7.3.5 ประปา จงัหวดัร้อยเอ็ดมีจ านวนผูใ้ชน้ ้ าประปา จานวน 39,389 ครัวเรือน  
   2.7.3.6 แหล่งน ้ า จงัหวดัร้อยเอ็ดมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตลุ่มน ้ าชีและแม่น ้ ามูล มีพื้นท่ีรับน ้ าฝน
ทั้งส้ิน 8,299.46 ตร.กม. หรือประมาณ ๕,๑๘๗,๑๕๖ ไร่ มีแม่น ้ าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้ าชี แม่น ้ ายงั 
แม่น ้ามูล ล าน ้าเสียว ล าน ้าพลบัพลา ล าน ้าเตา มีแหล่งกกัเก็บน ้า จ านวน 1,725 แห่ง  
 2.7.4 ด้านเศรษฐกจิ   
 จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นจงัหวดัท่ีท าการเกษตรโดยเฉพาะการท านา ท่ีมีทั้งนาปีและนาปรัง และ การ
ปลูกพืชไร่ ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ยโรงงาน ถัว่ลิสง ตน้กก งาด า ยาสูบพนัธ์ุเตอร์กิส แตงโมเน้ือ และ
ขา้วโพด ซ่ึงมีมูลค่าการเกษตร ปศุสัตว ์ป่าไม ้4,591 ลา้นบาท และมีมูลค่าการประมง 61 ลา้นบาท 
   2.7.4.1 ผลิตผลทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัร้อยเอ็ดประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คือ การท านาขา้ว โดยในปีการเพาะปลูก มีพื้นท่ีปลูกขา้วเหนียวและขา้วเจา้ โดยมีพื้นท่ี
ปลูกขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของกลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  และมีพื้นท่ี ปลูกขา้วหอมมะลิ 
(ขา้วหอมมะลิ 105 และ กข 15) ท่ีส าคญัของจงัหวดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ  
โพนทรายและปทุมรัตต ์และมีพื้นท่ีในการปลูกขา้วเหนียว (กข 6) ท่ีส าคญัของจงัหวดัจะปลูกในพื้นท่ี
อ าเภอโพนทอง อ าเภอโพธ์ิชยั อ าเภอหนองพอก อ าเภอเสลภูมิ และอ าเภอจตุรพกัตรพิมาน  
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   2.7.4.2 ชเศรษฐกิจท่ีส าคญั นอกจากขา้วหอมมะลิซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดั
แลว้ ยงัมีพืชเศรษฐกิจส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อเพิ่มรายได ้ ไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั 
ยางพารา ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดฝักสด ถัว่ลิสง ยาสูบพนัธ์ุเตอร์กิส แตงโม  
 2.7.5  การท่องเทีย่ว  
 จงัหวดัร้อยเอ็ดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ พระมหาเจดียช์ยัมงคล บึงพลาญชยั บึงเกลือ ศูนย์
แสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ า พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด วนอุทยาน
ผาน ้ ายอ้ย สวนพฤษศาสตร์และวรรณคดี กู่กาสิงห์ บ่อพนัขนั ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวฒันธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอด็ (หอดูดาว) เป็นตน้  
 2.7.6 เขตการปกครอง 
  จงัหวดัร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล 2,412 หมู่บา้น (เรียงตาม
ตวัอกัษร) ดงัตารางท่ี 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 
ช่ืออ ำเภอ จ ำนวนต ำบล และจ ำนวนหมู่บ้ำน ในจังหวัดร้อยเอด็ 

ล าดบัท่ี ช่ืออ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนหมู่บา้น 
1 เกษตรวิสัย 13 174 
2  จตุรพกัตรพิมาน 12 150 
3  จงัหาร 8 110 
4  เชียงขวญั 6 62 
5  ทุ่งเขาหลวง 5 50 
6  ธวชับุรี 12 145 
7  ปทุมรัตต ์ 8 100 
8  พนมไพร 13 160 
9  โพนทอง 14 191 
10  โพธ์ิชยั 9 110 
11  โพนทราย 5 55 
12  เมืองร้อยเอด็ 15 201 
13  เมืองสรวง 5 45 
14   เมยวดี 4 43 
15  ศรีสมเด็จ 8 80 
16  สุวรรณภูมิ  15 195 
17  เสลภูมิ 18 230 
18  หนองพอก 9 120 
19  หนองฮี 4 53 
20  อาจสามารถ 10 138 
 รวม 193 2,412 
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2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่งานวิจยัระดบัมหาบณัฑิตท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นยงัมีประโยชน์ทางวิชาการ สามารถน ามาอา้งอิง และน ามาอภิปรายผลได ้จึงไดบ้นัทึก
ไวใ้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนงานวิจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ เป็นงานวิจยัท่ีเร่ิมมีผูส้นใจ
ในช่วง ประมาณ 15 ปี มาน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฎีการบริหารอ่ืนๆ ทั้งระดบัมหาบณัฑิตและระดบั
ดุษฎีบณัฑิต จึงน่าจะเป็นงานวจิยัท่ีสามารถน ามาอา้งอิงได ้
 2.8.1  งานวจัิยภายในประเทศ     
     ฤจพจน์ ใสสะอาด (2546, น.95) ไดว้ิจยัการปฏิรูประบบบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่
ของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ีผลการวจิยัพบวา่ 
        1. อุปสรรคในบางด้านท่ีการบริหารงานขององค์การไม่เป็นไปตามแนวทางการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ เช่นในดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงองค์กรยงัตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติของ
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาล หรือในดา้นการปรับเปล่ียนกฎหมาย  
    2. องค์กรควรปรับปรุงวิธียกร่างกฎหมายและระเบียบให้มีขั้นตอนท่ีสั้น รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบเพื่อใหก้ฎหมายมีความทนัมยัและเป็นสากล 
   จุไรรัตน์ จุลจกัรวฒัน์ (2547,น. 144) ไดว้ิจยัความคิดในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ
ไทยกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ผลการวจิยัพบวา่  
     1. ความคิดในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการไทยกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นเน้นลูกคา้อยู่ในระดบัสูง รองลงมาคือดา้นการปรับปรุงการจดัการ
การเงินและบญัชี ดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์ และดา้นการกระจายอ านาจ และการแบ่งแยกอ านาจ  
    2. การเปรียบเทียบความคิดในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการไทยกบัการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่โดยจ าแนกขา้ราชการตามระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดบัต าแหน่ง และหน่วยงาน
ท่ีสังกดัพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาจากสาขาวิชาท่ีศึกษา สถานศึกษาและ
การฝึกอบรมดูงานพบวา่ไม่แกต่างกนั  
   วรวิทย ์เช่ือสุวรรณ (2547, น.99) ไดว้ิจยัการน าหลกัการแนวทางการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในการบริหารงานอุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดัง ผลการวิจยัพบว่า สถานภาพปัจจุบนัของ
อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้ าดงัสามารถประเมินสภาพแวดลอ้มได ้ดงัน้ี 
       1. สภาพแวดลอ้มภายใน  ท่ีเป็นจุดแข็งคือปัจจยัดา้นทรัพยากรเพื่อการนนัทนาการ
และการท่องเทียว ปัจจยัดา้นการคมนาคม ปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนคือปัจจยัดา้นบุคลากร เพราะไม่สามารถ
ปฏิบติังานตามภารกิจหลกัไดอ้ย่างเต็มท่ี การรักษาและอนุรักษ์ป่าไม่สัมฤทธ์ิผลและปัจจยัดา้นระบบ
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การบริหาร งานวิจยัทางวิชาการยงัไม่มีผลงานท่ีชัดเจน ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการจดัการอุทยานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม นกัท่องเท่ียวขาดความพึงพอใจ ท าใหน้กัท่องเท่ียวลดลง 
       2. สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสคือ ปัจจยัดา้นการเมือง ดา้นกฎหมาย และ
ดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคคือดา้นเทคโนโลยี ส่วนปัจจยัดา้นสังคมวฒันธรรมของประชาชน
ในทอ้งถ่ินส่งผลทั้งดา้นโอกาสและอุปสรรค  
   นินุช บุณยฤทธานนท ์(2551, น. 102) ไดว้ิจยัผลลพัธ์การน าแนวทางการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใชใ้นการปฏิรูประบบราชการของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั
พบวา่ 
       1. หน่วยงานราชการบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการบริหารงาน
ภายหลงันโยบายปฏิรูประบบราชการมีผลบงัคบัใช้ทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการบริหารงาน 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารด้วยการน าเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช ้ 
แต่ขณะเดียวกนั หน่วยงานราชการทั้งหมดยงัคงอ านาจหน้าท่ีไวด้งัเดิม โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
กฎหมายข้อบังคับอ่ืนใด มีผลท าให้หน่วยงานราชการประสบปัญหาในการปฏิบัติราชการอัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวธีิการดงักล่าว 
       2. ผลการปฏิรูประบบบริหารราชการของหน่วยงานราชการพบว่า หน่วยงาน
ยอมรับต่อแนวทางการปฏิรูประบบราชการท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การอ านวยความสะดวกและการสนองความตอ้งการของประชาชน การปฏิรูป
ระบบราชการพบว่ามีการเปล่ียนแปลงในระดับน้อย คือการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพด้วย 
การจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการบริหารงาน
งบประมาณขององคก์ารภาครัฐ 
          ประโยชน์ ส่งกล่ิน(2551, น. 104) ได้วิจยัการปฏิรูปการจดัการภาครัฐ: กรณีศึกษา 
การจดัการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิงคโปร์  ผลการวจิยัพบวา่  
    1. กรณีประเทศไทยไดน้ าองคป์ระกอบของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 4 ประการ
มาปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) การจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การจดัการโดยมุ่งเนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  
3) การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และ 4) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พบว่า ประเทศไทยได้น า
องค์ประกอบของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 4 ประการมาใช้อย่างชัดเจน และได้มีการแปลงเป็น
ระเบียบขอ้บงัคบั โดยน าเขา้สู่กระบวนการก าหนดเป็น นโยบายย ั้งแต่ปี 2540 และน ามาใชอ้ยา่งชดัเจน
ในปี 2544 เป็นตน้มา 
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    2. พบว่า ประเทศสิงคโปร์ได้น าองค์ประกอบของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 3 
ประการมาใชอ้ย่างชดัเจน และน าไปสู่การปฏิรูป โดยน าเขา้สู่กระบวนการก าหนดเป็น นโยบายตั้งแต่
สมยันายลีกวนยูเป็นนายกรัฐมนตรี  และน ามาใชอ้ยา่งชดัเจนในสมยัของโก๊จ๊กตง เป็นตน้มา ไดแ้ก่ 1) 
การรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 2) การเรียนรู้และการถ่ายโอนโยบายต่างประเทศ และ 
3) การตดัสินใจของชนชั้นน าทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร  
   อชิรญาณ์ จนัทรพิมพ ์(2552, น. 85) ไดว้ิจยั การด าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้น
ในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. การด าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือจ าแนกในรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม ดา้น
การอ านวยความยติุธรรมให้แก่ประชาชน ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย และดา้น
การบริการ 
    2. ผลการเปรียบเทียบผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพพบวา่ไม่แตกต่างกนั         
   สมชาติ สุเทศ (2554, น. 188) ไดว้ิจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา่  
    1. องค์ประกอบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดย
การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผลารบริหารจดัการตามนโยบายมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
    2. ปัญหาการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากการก าหนดตวัช้ีวดัท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม แต่สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของพนกังานและของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐมขาดความเป็น
มืออาชีพในการท างานและไม่นิยมการเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการ
ท างาน  
   กานต ์ฐิตะฐาน (2557, น. 80) ไดว้ิจยัความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตาม
บทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลท่าขอนยาง อ าเภอวากนัทรวชิยัจงัหวดัมหาสารคาม  ผลการวิ จัย
พบวา่ 
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    1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขต
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอวากนัทรวิชยัจงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือจ าแนกใน
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ ด้าน
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัคดีอาญา และดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    2. ผลการเปรียบเทียบผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา พบว่า 
ไม่แตกต่างกนั    
     สมชาติ สมรักษ ์(2557, น. 79) ไดว้ิจยัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวดัยโสธร ผลการวิจยั
พบวา่ 
    1. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และดา้นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวดว้ยความอาญา และ
ดา้นการอ านวยความยติุธรรมใหก้บัประชาชน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ การ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบเก่ียวดว้ยความอาญา และดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ตามล าดบั 
    2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวดัยโสธร จ าแนกตามเพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพและหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นไม่แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้นของทุกดา้นการปฏิบติังาน 
   องัคณา มะปะทา (2557, น. 88) สมรรถนะในการปฏิบติังานตามบทบาทของก านัน
ผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบวา่          
    1. สมรรถนะในการปฏิบติังานตามบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของเลขานุการคณะกรรมการหมู่บา้นโดยรวม และรายดา้น
ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากนอ้ยไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการอ านวยความยติุธรรม
ใหก้บัประชาชน ดา้นการบริการ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม และดา้นการปกครอง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามล าดบั  
    2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบติังานตามบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้น
ในเขตอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของเลขานุการคณะกรรมการหมู่บา้น
จ าแนกตาม เพศ อายุระดับการศึกษา และรายได้ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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   วิภา รุ่งจรัส (2559, น. 94) ไดว้ิจยัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้งส่ีด้าน เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้แก่ ด้านการ
ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน ดา้นการ
บริการ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ี
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ การประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
   ศุภชัย คล่องขยนั (2559, น. 102) ได้วิจัย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันา ทรัพยากรบุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบวา่                 
    1. การพฒันาทรัพยากรบุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริหารแบบมืออาชีพ ดา้นการพฒันา
สมรรถนะ ดา้นความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นการให้ส่ิงจูงใจ และ
ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
    2. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการพฒันาทรัพยากร
บุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกในระดบัปานกลาง โดยมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัดา้นสมรรถนะ ดา้นความผูกพนัต่อองค์กร และการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
 2.8.2  งานวจัิยต่างประเทศ  
   Caiden (1991, p. 213) ไดว้ิจยัการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐตามแนวทางการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ โดยไดอ้ธิบายถึงสาเหตุและกระบวนการของการเปล่ียนแปลงภาครัฐอนัเกิดจากการ
ปฏิรูป โดยช้ีให้เห็นวา่โครงการต่างๆของการปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษ 1980 มีผลมาจากปัญหาดา้น
เศรษฐกิจและการเงิน โดยรัฐบาลไม่สามารถท่ีจะหาเงินมาใชจ่้ายอยา่งเพียงพอ โดยไม่เพิ่มภาษี ไม่กูย้ืม 
และไม่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลจึงพยายามไปกดดันองค์กรภาครัฐ โดยให้มีการจ ากัด
งบประมาณ ลดขนาดองค์กร ลดค่าใช้จ่ายในการจดัการ และพยายามแสวงหาเงินให้มากข้ึน รวมทั้งมี
การแปรรูปกิจการภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนเพื่อไม่ให้รัฐผูกขาดอีกต่อไป โดยใช้การบริหารแบบมือ
อาชีพ มีการกระจายอ านาจ ลดความเป็นระบบราชการลงและให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการมากข้ึน 
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โดยการลดความล่าชา้ในการท างาน ลดกฎเกณฑ์ท่ีไม่จ  าเป็นและปรับกฎหมายและกระบวนการท่ีเป็น
อุปสรรคต่าง ๆ  
   Larbi (1999, p. 167) ไดว้จิยัภาพรวมการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยไดอ้ธิบายถึง
ปัจจยัการเกิดศกัยภาพและข้อจ ากัดของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การวิจยัน้ีได้
ช้ีใหเ้ห็นวา่ไดมี้การน าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใชใ้นประเทศท่ีก าลงัพฒันาและประเทศท่ี
ประสบภาวะวิกฤติ ซ่ึงในขณะท่ีประเทศเหล่าน้ีไดน้ าเอาการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้นั้น 
แมจ้ะเกิดผลดีในบางแง่ แต่ก็เกิดความเครียดเชิงโครงสร้างในการน าแนวคิดไปปฏิบติั โดยมีปัจจยัท่ี
น าแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในประเทศท่ีประสบภาวะวิกฤติ หรือประเทศดอ้ย
พฒันานัน่เอง แรงกดดนัท่ีเกิดข้ึนในประเทศดอ้ยพฒันาเกิดจากประเทศผูบ้ริจาคหรือประเทศท่ีให้กู ้
นั่นเอง ดังนั้นประเทศด้อยพฒันาจึงต้องน าปัจจยับาวอย่างไปร่วมพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
คอร์รัปชัน่หรือการเล่นพรรคเล่นพวกมีความรุนแรงมากข้ึน ดงันั้นการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่
ไปใชจึ้งตอ้งมีความระมดัระวงัและใชก้บัหน่วยงานท่ีเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
   Polidano (2006, p. 180) ไดว้ิจยัการน าแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้
ในประเทศก าลงัพฒันา พบวา่มีการน าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใชใ้นประเทศก าลงัพฒันา
หลายประเทศ ประเทศเหล่าน้ีมกัน าเอาองค์ประกอบเพียงบางส่วนไปใช้ ไม่ได้มีการใช้อย่างเต็ม
รูปแบบแต่อย่างใด ในหลายกรณี โครงการปฏิรูปไม่สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
และแมแ้ต่มีการด าเนินงานไปในทางตรงกนัขา้ม การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีแนวโน้มในการ
ใช้วาทศิลป์หรือการพูดโน้วน้าวมากกว่าในแง่ของการปฏิบติัจริง และการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระแสการปฏิรูปในประเทศก าลงัพฒันาเท่านั้น ประเทศก าลงัพฒันามี
ปัญหาการคอร์รัปชัน่และมีประสิทธิภาพในการบริหารต ่า การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใชใ้น
ประเทศท่ีก าลงัพฒันามีทั้งประสบความส าเร็จและล้มเหลว การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่จะ
ประสบผลส าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เป็นส าคญั 
   Sarker (2006, p. 130) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความส าเร็จและความลม้เหลวของการน า
แนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ไปใช้ในประเทศก าลังพฒันาโดยเปรียบเทียบประเทศ
สิงคโปร์และประเทศบงัคลาเทศ และพบวา่มีปัจจยัส าคญัหลายประการท่ีท าให้การปฏิรูปตามแนวการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ประสบความส าเร็จ เช่น ระดับความก้าวหน้าของการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและการมีระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดอยู่แลว้ กฎหมายท่ีรองรับ ระดบัโครงสร้างพื้นฐาน 
และประสิทธิภาพของรัฐ ซ่ึงประเทศสิงคโปร์มีปัจจยัรองรับส่ิงเหล่าน้ีครบถว้น ในขณะท่ีประเทศบงั
คลาเทศ ขาดปัจจยัสนบัสนุนเหล่าน้ี จึงท าให้การน าแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้
ประสบความส าเร็จเพียงเล็กน้อย นอกจากน้ี ผลการวิจัยพบว่ารัฐยงัคงมีบทบาทส าคัญในการ
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เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 

2.9 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัปัจจยั
การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดงัน้ี  
 
              ตัวแปรอสิระ                               ตัวแปรตาม  
     (Independent Variables)                              (Dependent Variable) 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  

    ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 8  ดา้น 
ดงัน้ี  
1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
2) ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสงัคม  
3) ดา้นการอ านวยความยติุธรรมใหก้บัประชาชน  
4) ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
5)  ดา้นการบริการ 
6) ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน 
7) ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ      
8) ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

    ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ดงัน้ี 
 1) ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
 2) ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ   
 3) ดา้นสมรรถนะ  
4) ดา้นการกระจายอ านาจ  
5) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน    
6) ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
7)  ดา้นการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์    
8) ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม    

  
  

  

  รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่
ท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
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บทที่  3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
  1.  การวจิยัเชิงปริมาณ 
  2.  การวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

3.1   กำรวจิัยเชิงปริมำณ 
 
        3.1.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   3.1.1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวนรวม 767 คน (จงัหวดัร้อยเอ็ด. 2560, น. 9-11) 
     1) นายอ าเภอและปลดัอ าเภอผูรั้บผดิชอบงานปกครอง งานอ านวยความเป็นธรรม  
งานป้องกนั และงานทะเบียนและบตัร  อ าเภอละ 5 คน รวม 100 คน                       
     2) เกษตรอ าเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบระดบัต าบล 
จ านวน 193 คน  
     3) พฒันาการอ าเภอและนักวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล
จ านวน 151 คน  
     4) ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกของต าบลหรือตวัแทน 
(ในฐานะตวัแทนภาคธุรกิจ) จ  านวน 193 คน จาก 193 ต าบล  
     5) ประธาน อสม. ต าบลหรือตวัแทน (ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน) จ านวน 
193 คน จาก 193 ต าบล 
   3.1.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง (Samples) ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวนรวม 263 คน โดยใชว้ิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามสูตร ของ Yamane (1973, p. 727) ดงัน้ี    
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ใชสู้ตร   n =  
N

1+ Ne2 
 
   เม่ือ n    = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     N   = จ านวนประชากร 
     E  = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนไดใ้นท่ีน้ีก าหนดไวท่ี้ .05 
แทนค่าประชากรในสูตรจะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
 

n = 
767

1+767(0.05)2   =   262.941 

   
เพื่อใหข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นจ านวนเต็ม ผูว้จิยัไดป้รับเป็นจ านวน ตวัอยา่ง 263 คนตามตารางท่ี   3.1  
 
ตำรำงที ่3.1   
จ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง   

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
1. นายอ าเภอ/ปลดัอ าเภอ ฯ 100 34 
2. เกษตรอ าเภอ/นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร 130 45 
3. พฒันาการอ าเภอ/นกัวชิาการพฒันาชุมชน 151 52 
4. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือ
ตวัแทน 

193 66 

5. ประธาน อสม. ต าบลหรือตวัแทน  193 66 
รวม 767 263 

     
   3.1.1.3 การสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามล าดบั ดงัน้ี 
     1) สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) คือการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จาก ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุก
หน่วยไดแ้ก่ 1) นายอ าเภอและปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงานปกครอง งานอ านวยความเป็นธรรม งาน
ป้องกนั และงานทะเบียนและบตัร 2) เกษตรอ าเภอ และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผูรั้บผิดชอบ
ระดบัต าบล 3) พฒันาการอ าเภอและนกัวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล 4) ประธาน

(3-1) 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทน และ 5) ประธาน อสม. ต าบลหรือตวัแทน 
จากนั้นใชว้ธีิการก าหนดสัดส่วน (Proportional to Size)  
     2) สุ่มแบบอยา่งง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่ง ท่ีประชากรมี
โอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กนั (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553, น. 48)โดย การจบัสลาก ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการสุ่ม 
ดงัน้ี  
       2.1) จดัท าบญัชีประชากรแต่ละหน่วย    
        2.2) เขียนช่ือประชากรแต่ละหน่วย ลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ช่ือ ต่อ 1 
แผน่ แลว้มว้นเป็นสลากน าลงกล่อง  
       2.3) จบัข้ึนมาทีละแผน่ ไดช่ื้อใดจดบนัทึกไว ้ 
       2.4) มว้นสลากแผน่เดิมใส่ลงในกล่องเดิมเพื่อให้โอกาสทุกคนถูกเลือกเท่ากนั
แลว้จบัสลากข้ึนมาใหม่ 
       2.5) กรณีหยิบได้ช่ือเดิม น าใส่ในกล่องเดิมแล้วจับข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง 
ด าเนินการเช่นน้ี จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบจ านวน 
 3.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
   3.1.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบปลายปิดและแบบ
ปลายเปิด  ประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 เป็นค าถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
ปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) แบบเลือกตอบ (Check List) 
     ตอนท่ี  2 เป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีการของ Likert’s 
Rating Scale (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 83) เก่ียวกบัระดบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 8 ปัจจยั ไดแ้ก่   
      1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  
       2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  
       3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ  
       4. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  
       5. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน   
   ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
       7. ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์  
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       8. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
     ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ตามวิธีการของ Likert’s Rating Scale 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 83) เก่ียวกบัระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แบบปลายปิด 
จ านวน 8 ดา้น ดงัน้ี 
      1. ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม  
      3. ดา้นการอ านวยความยุติธรรมใหก้บัประชาชน   
          4. ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
      5. ดา้นการบริการ          
      6. ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน   
      7. ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ   
      8. ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
       ตอนท่ี 4 เป็นขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
   3.1.2.2 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
     1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ 
ต ารา เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจและ 
งานวจิยัภาคสนาม (Survey Research or Field Research)           
     2) สร้างแบบสอบถาม ใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ  
     3) น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ค  าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะด้านความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความเป็นปรนัย ภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ 
     4) น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณา  ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค์ ดา้นเน้ือหา  ด้านภาษา และดา้นการวดัผลประเมินผล โดยก าหนดค่าความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence; IOC) ดงัน้ี  
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      ถา้แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์        ให ้1 คะแนน   
      ถา้ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    ให ้0 คะแนน 
      ถา้แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์     ให ้-1 คะแนน      
     5) น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตามสูตรดงัน้ีดงัน้ี (ศิริชยั 
พงษว์ชิยั, 2554, น. 141) 
 

สูตร IOC = 


 

 
   เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

     
  แทน ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจจากผูเ้ช่ียวชาญ 

        แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ    
     โดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
      1. ดร.ปกรณ์ ดีเสมอ วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตรการ
พฒันาภูมิภาค ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการสภา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
      2. ผศ.ดร. จิราภรณ์ บาริศรี  วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
อาจารยค์ณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
      3. ดร.ประจญั จนัเติบ วุฒิการศึกษา (ศศ.ม.) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขา
ภาษาไทย อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 
      4. ผศ. ดร.สมบติั ฤทธิเดช วฒิุการศึกษา การศึกษาดุษฎีบณัฑิต อาจารยค์ณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูเ้ช่ียวชาญการประเมินผล         
      5. รศ.ดร. สุเทพ เมยไธสง วุฒิการศึกษา วท.ม. (การวิจยัและประเมินผล) 
ค.ด. (สาขาบริหารการศึกษา) ต าแหน่งอาจารยห์ลกัสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประเมินผล                
     2) น าแบบสอบถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ .60 ข้ึนไป ไปทดลองใช้ (Try-
out)กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t – test และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach’s Alpha Coefficient (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553, น. 54) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั .92       

(3-2) 
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     3) น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง   
 3.1.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.1.3.1 ขอหนงัสือรับรองและแนะน าตวัผูว้ิจยัจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถึงนายอ าเภอท่ีมีกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
   3.1.3.2 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดย
ก าหนดใหมี้ผูช่้วยผูว้จิยัอ าเภอละ 1 คน  
      3.1.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
      ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.1.4.1 ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมด 
             3.1.4.2 ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding Form) 
             3.1.4.3 ก าหนดค่าการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการ
ของลิเคิรต ์(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) ดงัน้ี 
              ระดบัปัจจยัและระดบัความส าเร็จ มากท่ีสุด ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
               ระดบัปัจจยัและระดบัความส าเร็จ มาก   ก าหนดให้ 4 คะแนน 
               ระดบัปัจจยัและระดบัความส าเร็จ ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
               ระดบัปัจจยัและระดบัความส าเร็จ นอ้ย   ก าหนดให้ 2 คะแนน 
               ระดบัปัจจยัและระดบัความส าเร็จ นอ้ยท่ีสุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
   3.1.4.4 น าแบบสอบถามท่ีลงคะแนนแลว้ไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยก าหนดค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของคะแนนแลว้น ามาแปรความหมาย
ตามเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121)  
          ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00 หมายถึง ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ระดบัมากท่ีสุด 
          ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20 หมายถึง ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ระดบัมาก 
         ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ระดบัปานกลาง 
         ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ระดบันอ้ย 
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         ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง  ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   3.1.4.5 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ใช้สถิติ
การหาความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของ Pearson’s Product-Moment Correlation โดย
เกณฑก์ารระบุระดบัหรือขนาดความสัมพนัธ์ ใชค้่าตวัเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดง
ถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที่ 3.2  
ค่ำระดับของควำมสัมพันธ์ 

ค่า r ระดบัของความสัมพนัธ์ 
.90 - 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.50 - .70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
.30 - .50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
.00 - .30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

           
 3.1.5  สถิติทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        3.1.5.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
            3.1.5.2 สถิ ติ ท่ีใช้วิ เคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 
   3.1.5.3 สถิติวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของ Pearson’s Product- Moment Co-efficient และการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง 
(Multiple Linear Regression) โดยวธีิ Stepwise อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01             
          3.1.5.4 การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ โดยการรวบรวมขอ้เสนอแนะ แจกแจงความถ่ีแต่ละ
ขอ้ และการพรรณนาความตามเน้ือหา (Content Analysis) 
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3.2 กำรวจิัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 
        3.2.1  กำรสัมภำษณ์  
   3.2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-debt Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 16 คน ดงัน้ี           
     1) นายอ าเภอและหรือปลดัอ าเภอ จ านวน 2 คน โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย      
     2) เกษตรอ าเภอ และหรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดขอบระดบัต าบล 
จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1)               
     3) พฒันาการอ าเภอและนักวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล
จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1) และขอ้ 2)  
     4) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีไม่ซ ้ าอ าเภอกบัขอ้ 1) ขอ้ 2) และ ข้อ 
3) โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย 
     5) ประธาน อสม. ต าบล ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน จ านวน 4 คน ท่ีไม่ซ ้ า
อ าเภอกบั ขอ้1) ขอ้2) ขอ้3) และ ขอ้4) โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย  
   3.2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) 2) เคร่ืองบนัทึกเสียง (Tape Record) และ 3) กลอ้งบนัทึกภาพ (Camera) 
    3.2.1.3 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
     1) น าผลการวิจยัเชิงปริมาณปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์  
     2) ร่างข้อค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ จากนั้นน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
     3) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา
ความสมบูรณ์  
     4) น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ไปใชส้ัมภาษณ์ 
   3.2.1.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ 
      1.1) เตรียมประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
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      1.2) เตรียมเคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งบนัทึกภาพ สมุดจดบนัทึกและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใหพ้ร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
      1.3) นดัหมายวนั เวลา ในการสัมภาษณ์ 
     2)  ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ 
      2.1) ก่อนการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด และแจง้วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ 
      2.2) เร่ิมด าเนินการสัมภาษณ์ โดยวิธีการสนทนา เรียงล าดบัของขอ้ค าถามใน
แบบสัมภาษณ์ โดยเช่ือมโยงค าตอบให้ตรงประเด็น และขออนุญาตใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงในขณะการ
สัมภาษณ์ หากผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ให้บนัทึกเสียงใดช่วงใด ผูว้ิจยัจะไม่บนัทึกและรวมทั้งการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นความลบั  
     3) ขั้นตอนหลงัการสัมภาษณ์ ทบทวนรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาสาระจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
   3.2.1.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล  
     1) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
     2) จดักลุ่มประเด็น (Grouping)  
     3) ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล โดยการอธิบายความ (Explanation) 
และการตีความ (Interpretation)  
     4) น าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาความ 
 3.2.2  กำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
 เม่ือไดผ้ลการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อยืนยนั
ผลการวจิยัเชิงปริมาณท่ีพบ โดยก าหนดขั้นตอน ดงัน้ี    
   3.2.2.1 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ านวน 16 คนท่ีไม่ซ ้ ากบับุคคลจากการ
สัมภาษณ์ โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย ประกอบดว้ย 
     1) นายอ าเภอและหรือปลดัอ าเภอ จ านวน 2 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง จาก
อ าเภอท่ีมีต าบลมากท่ีสุด 1 คน และจากอ าเภอท่ีมีต าบลนอ้ยท่ีสุด 1 คน          
     2) เกษตรอ าเภอ และหรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดขอบระดบัต าบล 
จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1)                
     3) พฒันาการอ าเภอและนักวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล
จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1) และขอ้ 2)  
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     4) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทนจ านวน 4 
คนจากต าบลท่ีมีจ านวนวสิาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีวิสาหกิจชุมชนนอ้ยท่ีสุด 2 
ล าดบัหลงั  
     5) ประธาน อสม. ต าบล (ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน) จ านวน 4 คน จาก
ต าบลท่ีมีจ านวนหมู่บา้นมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีหมู่บา้นนอ้ยท่ีสุด 2 ล าดบัหลงั 
   3.2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การจดั
เวทีด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ  านวน 1 คร้ัง 
   3.2.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล          
        1) ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย  
        2) ก าหนดวนั สถานท่ี และเวลา พร้อมรายละเอียด 
        3) ขอหนงัสือเชิญการเขา้ร่วมสนทนากลุ่มจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เชิญเขา้สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
           4) จดัเวทีเพื่อด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด็น อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น
ผูดู้แลการด าเนินการ พร้อมดว้ยบนัทึกเสียง ถ่ายภาพ และเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   3.2.2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
          1) เรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
          2) จดักลุ่มขอ้มูล 
     3) สรุปการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะ จากการจดัสนทนากลุ่ม   
 3.2.3  กำรสร้ำงรูปแบบ 
 ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาสร้างรูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
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บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 
 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด” ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม(Mixed Research) คือการ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผูว้ิจยัไดเ้สนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี  
  1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  2.  ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  3.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean)   
 S.D.  แทน       ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 r   แทน       สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ (Pearson- Product Moment         
                                        Correlation Coefficient)   
 B   แทน        สัมประสิทธ์ิการถดถอยปกติ 
 Beta  แทน        สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน  
 R   แทน        สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Coefficient of Regression) 
 R²        แทน          ประสิทธิภาพในการพยากรณหรือการผนัแปร 
 *       แทน        มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 **         แทน        มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 X1      หมายถึง   ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  
 X2   หมายถึง   ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  
 X3    หมายถึง   ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 
 X4    หมายถึง   ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
 X5    หมายถึง   ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 X6     หมายถึง   ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี       
 X7            หมายถึง   ปัจจยัการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์  
 X8   หมายถึง   ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม                 
   Y     หมายถึง   ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในรูปคะแนนดิบ 
 Z            หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในรูปคะแนน มาตรฐาน 
 Y1   หมายถึง ความส าเร็จดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 Y2        หมายถึง ความส าเร็จดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม 
 Y3   หมายถึง ความส าเร็จดา้นการอ านวยความยติุธรรมใหก้บัประชาชน 
 Y4    หมายถึง  ความส าเร็จดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 Y5   หมายถึง  ความส าเร็จดา้นการบริการ 
 Y6   หมายถึง  ความส าเร็จดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน                     
 Y7    หมายถึง  ความส าเร็จดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ  
 Y8   หมายถึง  ความส าเร็จดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
  

4.2 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบั ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ประกอบดว้ย 
        1. การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
      2. การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ รายดา้นและจ าแนกเป็นรายขอ้   
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประกอบดว้ย 
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       1. การวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น  
       2. การวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด รายดา้นและจ าแนกเป็นรายขอ้  
  ตอนที ่4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
      1. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติหา
ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson Product -Moment Correlation   
      2. การวิเคราะห์แบบพหุคูณถดถอย (Multiple Regression) ระหว่างปัจจยัการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด           
  ตอนที่  5 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด             
  ตอนที ่6 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด           
  ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรม ประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ปัจจยัการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด           
  ตอนที่ 8 การสร้างรูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็           
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1  
จ ำนวนและร้อยละ ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. นายอ าเภอ/ปลดัอ าเภอฯ 
2. เกษตรอ าเภอ/นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 
3. พฒันาการอ าเภอ/นกัวิชาการพฒันาชุมชน 
4. ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทน  
5. ประธาน อสม. ต าบลหรือตวัแทน 

34 
45 
52 
66 
66 

12.93 
17.10 
19.77 
25.10 
25.10 

รวม 263 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 263 คน จ าแนกตามประเภทของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  ดงัน้ี   
  1. นายอ าเภอ/ปลดัอ าเภอ ฯ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93   
  2. เกษตรอ าเภอ/นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10   
   3. พฒันาการอ าเภอ/นกัวชิาการพฒันาชุมชน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77 และ  
  4. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทน จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.1  
  5. ประธาน อสม. ต าบลหรือตวัแทน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10  
                     
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
     1. การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
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ตารางที ่ 4.2   
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและ
จ ำแนกเป็นรำยด้ำน 

ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี   S.D. การแปลผล 

1. ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 3.72 0.61 มาก 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3.69 0.66 มาก 
3. ดา้นสมรรถนะ 3.62 0.61 มาก 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ 3.71 0.58 มาก 
5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 3.64 0.67 มาก 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 3.84 0.66 มาก 
7. ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ 3.62 0.71 มาก 
8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 3.86 0.71 มาก 

รวม 3.71 0.58 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.71) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมากทั้ง 8 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ( = 3.86) ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (  = 3.84) ดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (  = 3.72) ดา้นการกระจายอ านาจ (  = 3.71) ดา้นการบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ (  = 3.69) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ( =3.64) ดา้นสมรรถนะ (  = 3.62) 
และดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ (  = 3.61)    
  2. การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ รายดา้นและจ าแนกเป็นรายขอ้ 
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ตารางที ่4.3  
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในกำรปฏิบัติงำน โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน   S.D. การแปลผล 
1. การก าหนดแผนและการตั้ งเป้าหมายของการปฏิบัติงานไว้
ล่วงหนา้ 

3.74 0.78 มาก 

2. การยดืหยุน่กฎระเบียบ เพื่อมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน  3.63 0.74 มาก 
3. การก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ี
จะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

3.61 0.75 มาก 

4. การระบุผลสัมฤทธ์ิของงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 3.83 0.83 มาก 
5. การก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิด การปฏิบติังาน
แบบบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.77 0.71 มาก 

รวม 3.72 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.72) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทั้ง  5 ขอ้  เรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การระบุผลสัมฤทธ์ิของงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ( = 3.83) การ
ก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิด และการปฏิบติังานแบบบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง (  = 3.77) การก าหนดแผนและการตั้งเป้าหมายของการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ (  = 3.74) 
การยืดหยุน่กฎระเบียบ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน (  = 3.63) และ การก าหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน(  = 3.61)  
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ตารางที ่4.4  
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรแบบมืออำชีพ  โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ   S.D. การแปลผล 
1. การเป็นนกับริหารมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการบริหารระดบัสูง 3.52 0.83 มาก 
2. การแสดงความรับผิดชอบต่องานและผลงาน   3.76 0.84 มาก 
3.  การไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี   3.69 0.75 มาก 
4. การปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ   3.86 0.76 มาก 
5. การมีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการ 3.59 0.81 มาก 

รวม 3.69 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก (  = 3.69) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ไดแ้ก่ การปฏิบติังานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ (  = 3.86) การแสดงความ
รับผิดชอบต่องานและผลงาน (  = 3.76) การไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ( = 3.69) การมี
ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการ (  = 3.59) และการเป็นนกับริหารมืออาชีพ  มีประสบการณ์ใน
การบริหารระดบัสูง (  = 3.52)    
 
ตารางที ่4.5 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด   ด้ำนสมรรถนะ  
โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ  

ดา้นสมรรถนะ   S.D. การแปลผล 
1. การมีวสิยัทศัน์ในการน าองคก์ร  3.65 0.77 มาก 
2. การก าหนดความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 3.56 0.75 มาก 
3. การวางตนน่าเช่ือถือเหมาะสมกบัต าแหน่ง    3.77 0.76 มาก 
4. การมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่    3.37 0.85 มาก 
5. การมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน   3.76 0.69 มาก 

รวม 3.62 0.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นสมรรถนะโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  
(  = 3.62) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การ
วางตนน่าเช่ือถือเหมาะสมกบัต าแหน่ง ( = 3.77 ) การมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน (  = 3.76) 
การมีวิสัยทศัน์ในการน าองคก์ร (  = 3.65) การก าหนดความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน (  = 3.56) 
และการมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ (  = 3.37)    
 
ตารางที ่4.6 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรกระจำย
อ ำนำจ โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ  

ดา้นการกระจายอ านาจ   S.D. การแปลผล 
1. การมีอ านาจด าเนินการภายในขอบเขตของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซง 

3.66 0.69 มาก 

2. การไดรั้บความเป็นอิสระจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน 3.62 0.72 มาก 
3. การมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน  3.84 0.67 มาก 
4. การมีสามารถในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     3.76 0.70 มาก 
5. การมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน    3.67 0.69 มาก 

รวม 3.71 0.58 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการกระจายอ านาจโดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก (  = 3.71) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ การมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ( = 3.84) การมีสามารถในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (  = 3.76) การมีความยืดหยุ่นในการปฏิบติังาน (  = 3.67) การมีอ านาจด าเนินการภายใน
ขอบเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง (  = 3.66) และการได้รับความเป็นอิสระจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน (  = 3.62)  
 
 
 



117 

ตารางที ่4.7 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้ำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน   S.D. การแปลผล 
1. การประเมินผลการปฏิบติังานชดัเจนเป็นรูปธรรม 3.66 0.77 มาก 
2. การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 3.65 0.74 มาก 
3. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น 

3.62 0.83 มาก 

4. การประเมินผลปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.71 0.88 มาก 

5. การประเมินผลภาวะผูน้ าอยา่งต่อเน่ือง 3.57 0.84 มาก 
รวม 3.64 0.67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน  
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.64) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ การประเมินผลปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ (  = 3.71) การประเมินผลการปฏิบติังานชดัเจนเป็นรูปธรรม (  = 3.66) การปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ( = 3.65) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น (  = 3.62) และการประเมินผลภาวะผูน้ าอยา่งต่อเน่ือง  
(  = 3.57)    
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ตารางที ่4.8 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด   ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี   S.D. การแปลผล 
1. การปฏิบติังานโดยยึดกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 3.86 0.77 มาก 
2. การปฏิบติังานมีความซ่ือสัตย ์มีระเบียบวนิยั     3.90 0.83 มาก 
3. การปฏิบติังานมีความจริงใจ ขยนั อดทน 3.87 0.76 มาก 
4. การปฏิบติังานเปิดเผย สามารถตรวจสอบได ้ 3.77 0.82 มาก 
5. การใชท้รัพยากรการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม
เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

 
3.78 

 
0.77 

 
มาก 

รวม 3.84 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี   
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก (  = 3.84) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การปฏิบติังานมีความซ่ือสัตย ์มีระเบียบวินยั ( = 3.90) การปฏิบติังานมี
ความจริงใจ ขยนั อดทน (  = 3.87) การปฏิบติังานโดยยึดกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
(  = 3.86) การใช้ทรัพยากรการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (  = 3.78) และการปฏิบติังานเปิดเผย สามารถตรวจสอบได ้(  = 3.77) 
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ตารางที ่4.9 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรใช้วิธีกำร
ปฏิบัติงำนเชิงกลยทุธ์ โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์   S.D. การแปลผล 
1. การวางแผนระยะยาวในการปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน  

3.52 0.74 มาก 

2. การมีวสิัยทศัน์ในการปฏิบติังานท่ีสามารถ บรรลุวตัถุประสงค ์   
ของหน่วยงาน 

3.64 0.72 มาก 

3. การใชว้ธีิการปฏิบติังานท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 3.61 0.73 มาก 
4. การมีความสามารถท าใหห้น่วยงานบรรลุวสิัยทศัน์   3.59 0.72 มาก 
5. การมีความคิดริเร่ิม มีความเป็นผูน้ าดา้นการปฏิบติังาน  3.69 0.77 มาก 

รวม 3.61 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.61) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ไดแ้ก่ การมีความคิดริเร่ิม มีความเป็นผูน้ าดา้นการปฏิบติังาน ( = 3.69) การมี
วิสัยทศัน์ในการปฏิบติังานท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน (  = 3.64) การใช้วิธีการ
ปฏิบติังานท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม (  = 3.61) การมีความสามารถท าให้หน่วยงานบรรลุ
วิสัยทศัน์ (  = 3.59) และ การวางแผนระยะยาวในการปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  
(  = 3.52)   
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ตารางที ่4.10 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบั ติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้ำน
ประชำธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   S.D. การแปลผล 
1. การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ปฏิบติังาน 

3.91 0.82 มาก 

2. การใหโ้อกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 3.95 0.77 มาก 
3. การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตดัสินใจในการ
แกปั้ญหา  

3.90 0.80 มาก 

4. การใหโ้อกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวางประเมินผลงาน 3.73 0.82 มาก 
5. การน าความคิดเห็นของประชาชนเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 3.79 0.80 มาก 

รวม 3.86 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.86) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ไดแ้ก่ การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา (  = 3.95) การน า
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน (  = 3.91) การให้โอกาสประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในการแกปั้ญหา ( = 3.90) การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ปฏิบติังาน (  = 3.79) และการใหโ้อกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวางประเมินผลงาน (  = 3.73) 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
จังหวดัร้อยเอด็ โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบด้วย 
      1. การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น  
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ตารางที ่ 4.11 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 

ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   S.D. การแปลผล 

1. ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.79 0.66 มาก 
2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม  3.74 0.63 มาก 
3. ดา้นการอ านวยความยติุธรรมใหก้บัประชาชน 3.80 0.63 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดลอ้ม  

3.68 0.69 มาก 

5. ดา้นการบริการ 3.98 0.67 มาก 
6. ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน 3.93 0.62 มาก 
7. ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ 3.87 0.64 มาก 
8. ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3.75 0.65 มาก 

รวม 3.82 0.57 มาก 
                    
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.82) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบั มากทั้ง 8 ดา้น 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ(  = 3.98) ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน ( = 3.93) 
ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (  = 3.87) ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (  = 3.80) ดา้น
การปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย (  =3.79) ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (  = 3.75) ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม ( =3.74) และดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (  = 3.68)   
  2. การวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด รายดา้นและจ าแนกเป็นรายขอ้ 
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ตารางที ่ 4.12   
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรปกครองและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยโดยรวมและ
จ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย   S.D. การแปลผล 
1. การป้องกนัไม่ให้ราษฎรกระท าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอ่ืน  

3.81 0.73 มาก 

2. การส่งเสริมราษฎรใหป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ   

3.84 0.71 มาก 

3.การร่วมมือกบัต ารวจในการปราบปรามอาชญากรรม   3.85 0.78 มาก 
4.การสอดส่องดูแลไม่ให้ราษฎรยุง่เก่ียวกบัการพนนัและอบายมุข 3.63 0.84 มาก 
5. การแจง้เตือนและให้ความรู้แก่ราษฎรในเร่ืองสาธารณภยั    3.82 0.83 มาก 

รวม 3.79 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
(  = 3.79) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
การร่วมมือกบัต ารวจในการปราบปรามอาชญากรรม (  = 3.85) การส่งเสริมราษฎรให้ปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ( = 3.84) การแจง้เตือนและให้ความรู้แก่ราษฎรใน
เร่ืองสาธารณภยั (  = 3.82) การป้องกนัไม่ให้ราษฎรกระท าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอ่ืน (  = 3.81) และการสอดส่องดูแลไม่ให้ราษฎรยุ่งเก่ียวกบัการพนันและอบายมุข  
(  = 3.63)   
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ตารางที ่4.13 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรพัฒนำสังคม โดยรวมและจ ำแนก
เป็นรำยข้อ 

ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม   S.D. การแปลผล 
1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.73 0.80 มาก 
2. การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
3. การส่งเสริมประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอพียง 

3.72 
3.93 

0.81 
0.74 

มาก 
มาก 

4. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
การใหก้บัราษฎร   

3.54 0.82 มาก 

5. การพฒันาและส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตรกรรมใหแ้ก่ราษฎร  
6. การร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

3.74 
3.66 

0.79 
0.73 

มาก 
มาก 

7. การส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และประกอบ
กิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา    

3.85 0.75 มาก 

รวม 3.74 0.63 มาก 
                          
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74) เม่ือ
จ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทั้ง 7 ขอ้  เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ การส่งเสริม
ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอพียง ( = 3.93) การส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  และประกอบกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา (  = 3.85) การพฒันาและส่งเสริมอาชีพดา้น
การเกษตรกรรมให้แก่ราษฎร (  = 3.74) การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (  = 3.73) 
การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน (  = 3.72) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างอาชีพใน
รูปแบบต่างๆการให้กบัราษฎร (  = 3.66) และการร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา (  = 3.54) 
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ตารางที ่ 4.14   
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชน โดยรวมและจ ำแนก
เป็นรำยข้อ 

ดา้นการอ านวยความยติุธรรมใหก้บัประชาชน   S.D. การแปลผล 
1. การใหค้  าปรึกษาแก่ราษฎรเก่ียวกบัขอ้กฎหมายอยา่งยติุธรรม 3.71 0.76 มาก 
2. การประสานงานอยา่งรวดเร็วกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งราษฎร
ภายในหมู่บา้น 

3.84 0.71 มาก 

3. การประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นอ่ืนกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ของราษฎร
ระหวา่งหมู่บา้น 

3.85 0.73 มาก 

4. การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อไกล่เกล่ีย 
ประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎร    

3.82 0.74 มาก 

รวม 3.80 0.63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.80) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้ ง4 ข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ การ
ประสานงานกับผูใ้หญ่บ้านอ่ืนกรณีเกิดข้อขัดแยง้ของราษฎรระหว่างหมู่บ้าน ( = 3.85) การ
ประสานงานอยา่งรวดเร็วกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งราษฎรภายในหมู่บา้น (  = 3.84) ประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อไกล่เกล่ีย ประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎร (  = 3.82) และ การให้
ค  าปรึกษาแก่ราษฎรเก่ียวกบัขอ้กฎหมายอยา่งยติุธรรม (  = 3.81)  
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ตารางที ่ 4.15  
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   S.D. 
การแปล
ผล 

1. การส่งเสริมใหร้าษฎรรักธรรมชาติ รักป่าไม ้และรักส่ิงแวดลอ้ม 3.73 0.82 มาก 
2. การร่วมมือกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปลูกตน้ไมริ้ม

ถนนภายในหมู่บา้น 
3. การร่วมมือกบัหน่วยงานราชการในการป้องกนัและปราบปรามผู ้

ลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า 

 
3.60 

 
3.78 

 
0.85 

 
0.80 

 
มาก 

 
มาก 

4. การร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชนในการป้องกนัและปราบปรามผู ้
ลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า 

 
3.61 

 
0.89 

 
มาก 

5. การร่วมมือกบัองคก์รทางศาสนาในการอนุรักษป่์าชุมชน 
6. การจดัทีมงานในการป้องกนัป้องกนัและปราบปรามผูล้กัลอบตดั

ไมท้  าลายป่า 

3.71 
 

3.64 

0.84 
 

0.87 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.68 0.69 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม อยู่ในระดบั 
มาก (  = 3.68) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทั้ง 6 ขอ้ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย 
ได้แก่ การร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและปราบปรามผูล้ ักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
(  = 3.78) การส่งเสริมให้ราษฎรรักธรรมชาติ รักป่าไม ้และรักส่ิงแวดลอ้ม ( = 3.73) การร่วมมือกบั
องค์กรทางศาสนาในการอนุรักษ์ป่าชุมชน (  = 3.71) การจดัทีมงานในการป้องกนัป้องกันและ
ปราบปรามผูล้กัลอบตดัไมท้  าลายป่า (  = 3.64) การร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชนในการป้องกนัและ
ปราบปรามผูล้กัลอบตดัไมท้  าลายป่า (  = 3.61) และการร่วมมือกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การปลูกตน้ไมริ้มถนนภายในหมู่บา้น (  = 3.60) 
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ตารางที ่ 4.16 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรบริกำร โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการบริการ   S.D. การแปลผล 
1. การประชาสัมพนัธ์และแจง้ขอ้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ระชาชน

ทราบ 
4.09 0.79 มาก 

2. การใหค้  าปรึกษาราษฎรดา้นงานทะเบียน งานบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

3.92 0.84 มาก 

3. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบปัญหาและการแกไ้ข
ต่าง ๆ จากรัฐบาล 

3.99 0.77 มาก 

4. การแจง้ผลการปฏิบติังานภายในหมู่บา้นของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหป้ระชาชนทราบ  

3.83 0.81 มาก 

5. การร่วมมือกบัหน่วยงานสัสดีในการแจง้ใหช้ายสัญชาติไทยท่ีมี
อายยุา่ง 18 ปีบริบูรณ์ไปลงบญัชีทหารกองเกิน      

4.05 0.76 มาก 

รวม 3.98 0.67 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอด็  ดา้นการบริการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.98) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบั
มากทั้ง 5 ข้อ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่  การประชาสัมพนัธ์และแจ้งข้อราชการท่ี
เก่ียวขอ้งให้ประชาชนทราบ (  = 4.09) การร่วมมือกบัหน่วยงานสัสดีในการแจง้ให้ชายสัญชาติไทยท่ี
มีอายยุา่ง 18  ปีบริบูรณ์ไปลงบญัชีทหารกองเกิน (  = 4.05) การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ปัญหาและการแกไ้ขต่าง ๆ จากรัฐบาล ( = 3.99) การให้ค  าปรึกษาราษฎรดา้นงานทะเบียน งานบตัร
ประจ าตวัประชาชน (  = 3.92) และ การแจง้ผลการปฏิบติังานภายในหมู่บา้นของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหป้ระชาชนทราบ (  = 3.83)  
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ตารางที ่ 4.17 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรเป็นผู้น ำชุมชน โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน   S.D. การแปลผล 
1. การรับรู้ปัญหา และอุปสรรคของสภาพทอ้งท่ีเป็นอยา่งดี  3.98 0.77 มาก 
2. การใหข้อ้เท็จจริงต่อทางราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นจริง 3.92 0.74 มาก 
3. การเป็นส่ือกลางรับส่งข่าวสารระหวา่งรัฐกบัราษฎรในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

4.00 0.67 มาก 

4. การเป็นผูป้ระสานระหวา่งรัฐกบัประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.93 0.71 มาก 
5. การเป็นตวักลางในการไกล่เกล่ียและจดัการปัญหาความขดัแยง้
ของประชาชนในพื้นท่ี 

3.83 0.78 มาก 

รวม 3.93 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการเป็นผน็ าชุมชนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.93) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้อยู่
ในระดบั มากทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การเป็นส่ือกลางรับส่งข่าวสารระหวา่ง
รัฐกบัราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ ( = 4.00) การรับรู้ปัญหา และอุปสรรคของสภาพทอ้งท่ีเป็นอยา่งดี  
(  = 3.98) การเป็นผูป้ระสานระหว่างรัฐกบัประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (  = 3.93) การให้
ขอ้เท็จจริงต่อทางราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นจริง (  = 3.92) และการเป็นตวักลางในการไกล่เกล่ียและ
จดัการปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี (  = 3.83) 
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ตารางที ่ 4.18 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรเป็นตัวแทนภำครัฐ โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ   S.D. การแปลผล 
1. การท าหนา้ท่ีในการดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนแทนรัฐบาล 3.90 0.74 มาก 
2. การช่วยเหลือราษฎรเม่ือประสบภยัพิบติัในฐานะตวัแทน
หน่วยงานภาครัฐ 

3. การน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติัตามโครงการต่างๆของ
รัฐบาล   

3.96 
 

3.91 

0.75 
 

0.73 

มาก 
 

มาก 

4. การประสานงานระหวา่งราชการส่วนภูมิภาค และองคก์าร
ปกครองทอ้งถ่ิน   

3.84 0.72 มาก 

5. การร่วมมือกบัส่วนราชการในการแกไ้ขปัญหาความยากจน   
6. การร่วมมือกบัส่วนราชการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด       

3.81 
3.83 

0.78 
0.84 

มาก 
มาก 

รวม 3.87 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้   
อยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ขอ้ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การช่วยเหลือราษฎรเม่ือประสบภยั
พิบติัในฐานะตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ( = 3.96) การน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติัตามโครงการ
ต่างๆของรัฐบาล  (  = 3.91) การท าหนา้ท่ีในการดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนแทนรัฐบาล (  = 3.90) 
การประสานงานระหวา่งราชการส่วนภูมิภาค และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน (  = 3.84) การร่วมมือกบั
ส่วนราชการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (  =3.83) และการร่วมมือกบัส่วนราชการใน
การแกไ้ขปัญหาความยากจน (  = 3.81) 
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ตารางที ่4.19 
ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรวมและ
จ ำแนกเป็นรำยข้อ 

ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   S.D. การแปลผล 
1. การน าเสนอ สภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.77 0.78 มาก 

2. การร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาของ
ประชาชน  

3.74 0.75 มาก 

3. การประสานแผนพฒันาทอ้งท่ีกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3.73 0.71 มาก 
4. การก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบั แผนพฒันาจงัหวดั   
3.76 0.69 มาก 

รวม 3.75 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ด้านการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(  = 3.75) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทั้ง  4 ขอ้ เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  
การน าเสนอ สภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (  = 3.77) 
การก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบั แผนพฒันาจงัหวดั  
(  = 3.76) การร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาของประชาชน (  = 3.74)   
และการประสานแผนพฒันาทอ้งท่ีกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( = 3.73)  
 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
    1. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติหา
ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson Product -Moment Correlation) 
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ตารางที ่4.20 
ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด  

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6   Y7    Y8  Yรวม 
1. ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน (X1)         

.613** .540** .488** .525** .437** .501** .538** .523** .592** 

2. ดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ (X2)                             

.522** .578** .499** .506** .394** .475** .485** .504** .563** 

3. ดา้นสมรรถนะ (X3)                               .592** .551** .512** .565**  467** .535** .637* .542** .624** 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ (X4)                             .644** .549** .628** .615** .527** .626** .627** .695** .667** 
5. ดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (X5)                 .609** .553** .573** .674** .488** .695** .583** .610** .680** 

6. ดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี (X6)                                   .618** .665** .590** .584** .558** .618** .637** .544** .648** 

7. ดา้นการใชวิ้ธีการปฏิบติังาน
เชิงกลยทุธ์ (X7)         .611** 648** .597** .647** .480** .601** .632** .614** .636** 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม (X8)         .658** .626** .680** .678** .620** .657** .682** .599** .640** 

รวม 687** 692** 653** 683** 574** 655** 686** 643** .642 

มีนยัส าคญัทางสถิติ ( α)  = .01   
 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่
กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมมีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั .642 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏ ดงัน้ี 
  1. ความสัมพนัธ์ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .592 เม่ือ
พิจารณาความสัมพนัธ์เรียงล าดบัค่าจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(Y1) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .613 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม
(Y2) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .540 ด้านการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .538 ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Y4) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .525ดา้นการประสานงานกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(Y8) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .523 ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน
(Y6) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .501 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน
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(Y3) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .488 ดา้นการบริการ(Y5)  มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัต ่าเท่ากบั .437 
  2. ความสัมพนัธ์ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .647 เม่ือ
พิจารณาความสัมพนัธ์เรียงล าดบัค่าจากสูงไปต ่า คือ   ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม(Y2) 
มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .578 ดา้นการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 
(Y1) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากับ .522 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Y4) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ .506 ด้านการ
ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน (Y8) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .504 
ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (Y3) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่าเท่ากบั .499 ดา้น
การเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่าเท่ากบั .485 ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) มี
ค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่าเท่ากบั .475 ด้านการบริการ (Y5) มีค่า ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า
เท่ากบั .394 ดา้น  
     3. ความสัมพนัธ์ดา้นสมรรถนะ (X3) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .624 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์
เรียงล าดบัค่าจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่ากบั .637 ดา้นการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย (Y1) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เท่ากับ .592 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(Y4) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .565 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม(Y2) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .551 ดา้นการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน
(Y8) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากับ .542 ด้านการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .535 ดา้นการปกครองและการรักษา ดา้นการอ านวยความ
ยติุธรรมใหก้บัประชาชน (Y3) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .512   ดา้นการบริการ(Y5)  
มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่าเท่ากบั .467 
  4. ดา้นการกระจายอ านาจ (X4) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .667 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์
เรียงล าดับค่าจากสูงไปต ่า คือ ด้านการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน (Y8) มีค่า 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .695 ดา้นการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย (Y1) 
มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .644 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (Y3)    
มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .628 ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7) มีค่าความสัมพนัธ์
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อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั . 627 ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่ากบั 626 ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Y4) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลางเท่ากบั .625 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม (Y2) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลางเท่ากบั .549 และ ดา้นการบริการ (Y5) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั 
.527   
       5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X5) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เท่ากับ .680 เม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์เรียงล าดบัค่าจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลางเท่ากับ .695 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Y4) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .674 ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน
(Y8) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .610 ดา้นการ ปกครองและการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย (Y1) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .609 ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7)  มี
ค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .583 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (Y3)  
มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .573 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม (Y2) 
มีค่า มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .553 และ ดา้นการบริการ (Y5) มีค่า ความสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัต ่า เท่ากบั .488  
  6. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X6) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .648 เม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์เรียงล าดบัค่าจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม (Y2) มีค่า 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .665 ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดับปานกลางเท่ากับ .637 ด้านการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย  (Y1) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .608  ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่ากบั .618 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (Y3) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่ากบั .590 ดา้นการส่งเสริมการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Y4) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .584 ดา้นการบริการ (Y5) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลางเท่ากบั .558 และ ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน(Y8) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .544  
  7. ดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ (X7) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .636 เม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์เรียงล าดับค่าจากสูงไปต ่า คือ ด้านการส่งเสริมการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม (Y4) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .648 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการ
พฒันาสังคม (Y2) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .647 ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7)  
มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงเท่ากบั .632 ดา้นการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย (Y1) มี
ค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ .611 ด้านการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน (Y8) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั .614 ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั 601 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (Y3) ค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .597 และดา้นการบริการ (Y5) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ต ่าเท่ากบั .480  
  8. ด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .640 เม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์เรียงล าดบัค่าจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ (Y7) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่ากบั .682 ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน (Y3)  ค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูงเท่ากบั .680 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม (Y2) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ปานกลางเท่ากบั .678 ดา้นการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย (Y1) มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง เท่ากบั .658 ด้านการเป็นผูน้ าชุมชน (Y6) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง
เท่ากับ .657 และด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Y4) มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั .626 ดา้นการบริการ (Y5) มีค่า ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลางเท่ากบั .620  และ ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน (Y8) มีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .599 
  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  ดงัตารางท่ี 4.21 ถึง 4.29 
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ตารางที ่4.21  
ค่ำสถิติวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวม 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน            

.312 .301 .307 .211 3.112 .000** 

2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมือ
อาชีพ                               

.372 .352 .286 .197 3.957 .000** 

3. ดา้นสมรรถนะ   .288 .296 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .301 .224 .265 .158 4.100 .000** 
5. ดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน                  

.360 .268 .212 .142 2.779 .000** 

6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี                                      

.348 .259 .344 .276 2.998 .000** 

7. ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังาน
เชิงกลยทุธ์          

.317 .298 - - - - 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม             

.412 .256 .249 .232 2.876 .001** 

ค่าคงท่ี (Constant) .603 - - .572 - - 
Mutiple R .712 - - .704 - - 
R² .671 - - .643 - - 
Adjusted R² .606 - - .558 - - 
F 186.175 - - 178.342 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)   
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 8 ปัจจยั สามารถอภิปรายตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม ไดร้้อยละ 67.10 มีค่า R2 = .671 
และมีค่า F = 186.175 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ยต่าง พบวา่ ตวั
แปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
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ปฏิบติังาน (X1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4 ) และ
ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X5 ) สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 
ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี    
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y = .572 +.307X1 +.286X2 + .265X4  +.212X5+.344X6+ 
.249X8    
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = .276Z6 + .232Z8   +.211Z1 +.197Z2   +. 158Z4 
+ .142Z5 
 
ตารางที ่4.22    
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรปกครองและ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน            

.289 .276 .198 .240 4.213 .000** 

2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมือ
อาชีพ                               

.254 .249 .188 .177 3.778 .000** 

3. ดา้นสมรรถนะ   .198 .168 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .266 .247 .278 .164 4.213 .000** 
5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน  .301 .277 .221 .158 3.219 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี                                      

.315 .273 .259 .149 3.674 .000** 

7. ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังาน
เชิงกลยทุธ์          

.293 .284 .261 .250 3.006 .000** 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม             

.331 .266 .265 .254 2.998 .000** 

ค่าคงท่ี (Constant) .711 - - .612 - - 
Mutiple R .645 - - .637 - - 
R² .623 - - .614 - - 
Adjusted R² .598 - - .544 - - 
F 179.231 - - 168.138 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)       
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 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ตวัแปรด้านปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 8 ปัจจยั สามารถอภิปรายตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้น การปกครองและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ไดร้้อยละ 62.30 มีค่า R2 = .623 และมีค่า F = 179.231ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
(𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรย่อยต่างๆ พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ 
ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ 
(X7) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) ปัจจยั ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) ปัจจยั
ดา้นการกระจายอ านาจ (X4) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X5) และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี (X6) สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 7 ตวัแปร สามารถเขียนรูป
สมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี    
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y = .612 +.198X1 +.188X2 + .278X4  +221X5  +.259X6+ 261 
X7 +.265X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = .254Z8 + . 250Z7  +.240 Z1 +.177Z2  +. 
164Z4+158X5 +.149Z6        
 

ตารางที ่4.23    
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำสังคม 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .219 .199 .221 .145 2.231 .001** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .222 .214 .197 .171 2.980 .000** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .207 .177 .184 174 3.117 .000** 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .234 .137 .217 .209 3.918 .000** 
5.  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .298 .268 .154 .133 3.661 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .303 .280 .177 .176 2.859 .000** 
7. ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์          .286 .277 - - - - 
8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .311 .274 .169 .166 4.712 .000** 
ค่าคงท่ี (Constant) .702 - - .676 - - 
Mutiple R .638 - - .632 - - 
R² .621 - - .618 - - 
Adjusted R² .584 - - .565 - - 
F 167.342 - - 154.570 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)      
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการพฒันา
เศรษฐกิจและการพฒันาสังคมไดร้้อยละ 62.10  มีค่า R2 = .621 และมีค่า F = 167.342ซ่ึงมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ย ต่าง ๆ พบวา่ ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตาม
ความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
(X6)ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัด้านสมรรถนะ (X3) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ (X2) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) และดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน X5 สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 7 ตวัแปร สามารถเขียนรูป
สมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี      
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  Y = .676 +.221X1 +.197X2 +.184X3 + .217X4  + 
.154X5  +.177X6+  +.169X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = . 209Z4 + . 176Z6  +.166 Z8 +.174Z3   +. 
171Z2+.145Z1  +.133Z5          
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ตารางที ่4.24     
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรอ ำนวยควำม
ยติุธรรมให้กับประชำชน 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .167 .201 .204 .153 3.412 .001** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .314 .244 .188 .142 3.614 .000** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .278 .215 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .212 .243 .172 .164 2.998 .000** 
5.  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .316 .299 .144 .199 3.246 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .271 .294 .268 .289 3.157 .000** 
7. ด้านการใช้วิธีการปฏิบัติงานเชิงกล
ยทุธ์          

.266 .281 - - - - 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .248 .251 .321 .277 3.542 .000** 
ค่าคงท่ี (Constant) .665 - - .643 - - 
Mutiple R .676 - - .658 - - 
R² .684 - - .673 - - 
Adjusted R² .595 - - .587 - - 
F 159.236 - - 148.935 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)       
                
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้ำนกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมให้กับประชำชนไดร้้อยละ 68.40  มีค่า R2 = .684 และมีค่า F = 159.236 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั (𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ย ต่าง ๆ พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตาม
ความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม (X8) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการ (X5) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4) ปัจจยัดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) สามารถเขียนสมการ
ท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐานได ้ดงัน้ี      
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  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y = .643 +.204X1 +.188X2 +.172X4 + .144X5  

+.268X6+  +.321X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = . 289Z6 + . 277Z8+.199 Z5+.164Z4 +. 
153Z1+.142Z2        
 
ตารางที ่4.25     
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .226 .218 .15 .176 4.112 .000** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .267 .212 .162 .122 4.128 .000** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .334 .112 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .310 .289 .312 .143 3.331 .000** 
5.  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .223 .277 .211 .231 3.420 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .221 .294 .176 .277 2.996 .000** 
7. ด้านการใช้วิธีการปฏิบัติงานเชิงกล

ยทุธ์          
.266 .244 - - - - 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .321 .278 .278 .331 2.894 .000** 
ค่าคงท่ี (Constant) .546 - - .531 - - 
Mutiple R .678 - - .666 - - 
R² .643 - - .632 - - 
Adjusted R² .577 - - .564 - - 
F 143.276 - - 139.554 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)        
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดร้้อยละ 64.30 มีค่า R2 = .643 และมีค่า F = 143.276 ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ย ต่าง ๆ พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบาย
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการ
น าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ีปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัดา้นการ
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บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัด้านการประเมินผลการ (X5) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน (X1) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2)  
สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนน
ดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี 
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  Y = .531 +.157X1 +.162X2 +.312X4 + .211X5  

+.176X6+  +.278X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = . 331Z8 + .277Z6+.231 Z5+.176Z1 +. 
143Z4+.122Z2        
      
ตารางที ่4.26   
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้ำนกำรบริกำร 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .178 .202 .257 .166 2.432 .001** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .133 .112 .231 .140 2.511 .001** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .214 .273 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .321 .299 .145 .179 3.114 .000** 
5.  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .167 .207 .121 .119 3.005 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .183 .204 .129 .221 3.213 .000** 
7. ด้านการใช้วิธีการปฏิบัติงานเชิงกล

ยทุธ์          
.288 .239 .211 .131 3.336 .000** 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .241 .212 .163 .251 4.376 .000** 
ค่าคงท่ี (Constant) .678 - - .653 - - 
Mutiple R .688 - - .678 - - 
R² .695 - - .684 - - 
Adjusted R² .662 - - .615 - - 
F 153.238 - - 147.895 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)         
 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดร้้อยละ 64.30  มีค่า R2 = .643 และมีค่า F = 143.276 ซ่ึงมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ย ต่าง ๆ พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบาย
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการ
น าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ีปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ (X5) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน (X1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) ดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ 
(X7) และดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X5) สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ 7 ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี  
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  Y = .643 +.257X1  +.231X2 +.145X4  + .121 X5 
+.129X6  +.211X7+  +.251X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = . 251Z8  + . 221Z6+.179 Z4+.166Z1 +. 
140Z2+.131Z7 + .119 X5 

 
ตารางที ่4.27  
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวดัร้อยเอด็ ด้ำนกำรเป็นผู้น ำชุมชน 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .219 .202 .138 .177 3.671 .000** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .146 133 .200 .248 3.149 .000** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .309 .294 .250 .197 4.120 .000** 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .226 .246 .215 .180 2.997 .000** 
5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .227 .197 .145 .185 3.213 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .214 .211 .189 .256 4.018 .000** 
7. ด้านการใช้วิธีการปฏิบัติงานเชิงกล

ยทุธ์          
.119 .104 - - - - 

8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .168 .210 .143 .187 3.687 .000** 
ค่าคงท่ี (Constant) .723 - - .704 - - 
Mutiple R .701 - - .699 - - 
R² .712 - - .693 - - 
Adjusted R² .714 - - .711 - - 
F 163.231 - - 159.442 - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)          
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 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการเป็นผูน้ า
ชุมชนไดร้้อยละ71.20  มีค่า R2 = .712 และมีค่า F = 163.231 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01)   
เม่ือพิจารณาตวัแปรย่อย ต่าง ๆ พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ 
ดงัต่อไปน้ีปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ   
(X2) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ (X3) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (X5) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) และ
ดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 7 
ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี  
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  Y = .704 +.138X1  +.200X2 +.250X3  + .215X4  +.145 
X5+.189X6 +.143X8    
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr =.256Z6  + . 248Z2+.197Z3+.187Z8 +.185 X5 
+.180Z4+.177Z1 
 

ตารางที ่4.28    
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวดัร้อยเอด็  ด้ำนกำรเป็นตัวแทนภำครัฐ 

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1. ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .332 .311 .314 .219 4.564 .000** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .321 .304 .144 .199 3.776 .000** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .279 .266 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .313 .263 .306 .173 4.342 .000** 
5.  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .154 .213 .133 .165 3.497 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .312 .277 .269 .262 4.613 .000** 
7. ดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์          .187 .203 - - - - 
8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .257 .289 .182(4) .248(2) 3.722 .000** 
ค่าคงท่ี (Constant) .668 - - .649 - - 
Mutiple R .731 - - .722 - - 
R² .706 - - .684 - - 
Adjusted R² .613 - - .97 - - 
F 173.402 - - 165.328 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)       
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 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้ำนกำรเป็นตัวแทน
ภำครัฐไดร้้อยละ 70.60 มีค่า R2 = .760 และมีค่า F = 173.402 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01)   
เม่ือพิจารณาตวัแปรย่อยต่าง พบวา่ ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัดา้น
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) และปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ (X4 ) และปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X5 ) สามารถเขียนสมการท านายจาก
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ 
ดงัน้ี    
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  Y = .649 +.314X1  +.144X2  + .306X4 + .133X5  

+.269X6+ .182X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = .262Z6  +.248Z8 +.219Z1   +. 199Z2+ .173Z4 
+ .165X5   
 

ตารางที ่4.29  
ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้ำนกำรประสำนงำน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ตวัแปร  Regression Coefficient  
B beta B beta t Sig 

1.ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน            .257 .312 .158(5) .165(4) 3.112 .000** 
2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                               .244 .216 .165(4) .143(5) 3.957 .000** 
3. ดา้นสมรรถนะ   .255 .212 - - - - 
4. ดา้นการกระจายอ านาจ                                  .267 .211 .298(1) .199(3) 4.100 .000** 
5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน                  .168 .201 .141(6) .136(6) 3.432 .000** 
6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี                                      .285 .291 .231(3) .266(2) 2.998 .000** 
7. ดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์          .341 .197 - - - - 
8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม             .259 .211 .277(2) .272(1) 2.876 .001** 
ค่าคงท่ี (Constant) .603 - - .572 - - 
Mutiple R .712 - - .704 - - 
R² .671 - - .643 - - 
Adjusted R² .606 - - .558 - - 
F 186.175 - - 178.342 - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑎 = .01)          
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 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ ง 8 ปัจจัย สามารถอภิปรายตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการประสานงาน
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดร้้อยละ 67.10 มีค่า R2 = .671 และมีค่า F = 186.175 ซ่ึงมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั (𝑎 = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรย่อยต่าง พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตาม
ความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4 ) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (X1) 
และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) และปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน(X5 ) 
สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนน
ดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี    
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  Y = .572 +158X1  +.165X2  + .298X4 + .141X5 +.231X6+ 
.277X8   
  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = .272Z8  +.266Z6 +.199Z4   +. 165Z1+ .143Z2 
+.136Z5     
 
ตารางที ่4.30 
สรุปภำพรวมควำมสัมพันธ์กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ี
ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวม 

ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน

จงัหวดัร้อยเอ็ด 

โดย 
รวม 

ดา้นการ
ปกครองและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ดา้นการ
พฒันา

เศรษฐกิจและ
การพฒันา
สังคม 

ดา้นการอ านวย
ความยุติธรรม

ใหก้บั
ประชาชน 

ดา้นการ 
ส่งเสริมการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ดา้นการ
บริการ 

ดา้นการ
เป็นผูน้  า
ชุมชน 

ดา้นการ
เป็น

ตวัแทน
ภาครัฐ 

ดา้นการ
ประสานงานกบั
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังาน 

         

ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ 

         

ปัจจยัดา้นสมรรถนะ - -  - - -  - - 
ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

         

ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

         

ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 

         

ปัจจยัดา้นการใชว้ิธีการ
ปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ 

-  - - -  - - - 

ปัจจยัดา้นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
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 จากตารางท่ี 4.30 พบว่าปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังาน  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจปัจจยัดา้น
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
  1. ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ ปัจจยัด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ และ
ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
  2. ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม ได้แก่ ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยั
ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
  3. ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน ได้แก่ ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ ปัจจยัด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม   
  4. ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยัด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
  5. ดา้นการบริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้น
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ปัจจัยด้านการใช้วิธีการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  และปัจจัยด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
  6. ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัด้านสมรรถนะ ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ ปัจจัยด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม   
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  7. ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  ปัจจยัดา้น
การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
  8. ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ ปัจจยัดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม   
 ตอนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็ แต่ละด้าน  ดังนี ้
 
ตารางที ่4.31 
กำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดร้อยเอด็   

ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี 
1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน    
   1.1 ควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนั  42 
   1.2 ควรน าประเพณีทอ้งถ่ินปรับใชก้บัการปฏิบติังาน 32 
2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ                       
   2.1 ควรไดรั้บการฝึกอบรมการบริหารสมยัใหม่    39 
   2.2  ควรมีการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ   21 
3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ  
   3.1 ควรมีการฝึกความแขง็แกร่งดา้นร่างกายและจิตใจและอารมณข์องผูใ้หญ่บา้น 34 
   3.2 ควรไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัระบบราชการเพื่อสามารถประสานงานกบัหน่วย งานอ่ืนได ้ 24 
4. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  
   4.1 ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง  ๆในหมู่บา้น  24 
   4.2 ควรการไดรั้บการกระจายอ านาจในการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากข้ึน  20 
5. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน     
   5.1 ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการท างานของผูใ้หญ่บา้น 36 
   5.2 การประเมินผลงานควรด าเนินการโดยหน่วยงานทางการศึกษา 19 
6.  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี        
   6.1 ควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีทุกปี       28 
   6.2 ควรมีการปฏิบติังานอยา่งเปิดเผย ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 19 
7. ปัจจยัดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์         
   7.1 ควรมีการก าหนดมีวิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานท่ีล่วงหนา้ 27 
   7.2  ควรมีการวางแผนงานร่วมกนัในต าบลเพื่อการท างานแนวทางเดียวกนั 21 
8. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม    
   8.1 ควรใหโ้อกาสประชาชนเป็นผูเ้สนอปัญหาของหมู่บา้น 32 
   8.2 ควรใหโ้อกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการพฒันาหมู่บา้น 22 
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 จากตารางท่ี 4.31ขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ แต่ละดา้น  ดงัน้ี 
  1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมให้ความรู้ประชาชน
เก่ียวกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนั และควรน าประเพณีทอ้งถ่ินปรับใชก้บัการปฏิบติังาน 
  2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ไดแ้ก่ ควรการฝึกอบรมการบริหารสมยัใหม่   
และควรมีการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
   3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ไดแ้ก่ควรมีการฝึกความแข็งแกร่งดา้นร่างกายและจิตใจและอารมณ์
ของผูใ้หญ่บา้น และ ควรไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัระบบราชการเพื่อสามารถประสานงานกบัหน่วย งาน
อ่ืนได ้            
    4. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ ไดแ้ก่ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บา้นและ
ควรการไดรั้บการกระจายอ านาจในการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากข้ึน  
  5. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่   ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนเก่ียวกบัการท างานของผูใ้หญ่บา้น   และการประเมินผลงานควรด าเนินการโดยหน่วยงานทาง
การศึกษา 
  6. ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ได้แก่ ควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดีทุกปี และควรมีการปฏิบติังานอยา่งเปิดเผย ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้                                       
  7. ปัจจยัดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์  ไดแ้ก่ ควรมีการก าหนดมีวิสัยทศัน์ในการ
ปฏิบติังานท่ีล่วงหนา้  และควรมีการวางแผนงานร่วมกนัในต าบลเพื่อการท างานแนวทางเดียวกนั  
  8. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ควรให้โอกาสประชาชนเป็นผูเ้สนอปัญหา
ของหมู่บา้น และ ควรใหโ้อกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการพฒันาหมู่บา้น 
 โดยสรุป ขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เรียงล าดบัตามความถ่ีจากสูงไปหาต ่า 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนั  ควรไดรั้บการ
ฝึกอบรมการบริหารสมยัใหม่ ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการท างานของ
ผูใ้หญ่บา้น ควรมีการฝึกความแข็งแกร่งดา้นร่างกายและจิตใจและอารมณ์ของผูใ้หญ่บา้น และควรให้
โอกาสประชาชนเป็นผูเ้สนอปัญหาของหมู่บา้น 
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 1. สรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณ  
  1.1 ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 8 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดา้น
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ดา้นการกระจายอ านาจ  ดา้น การ
บริหารจดัการแบบมืออาชีพ  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นสมรรถนะ  และดา้นการใชว้ิธีการ
ปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์     
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบั มากทั้ง 8 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมาก
ไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชนดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ ดา้นการอ านวยความ
ยุติธรรมให้กบัประชาชน ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการประสานงานกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม และดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     
  1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1) ความสัมพนัธ์ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานพบวา่ ตวัแปรดา้นการบริการมี ค่าความสัมพนัธ์สูง
ท่ีสุด 2) ความสัมพนัธ์ด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพพบว่า ตวัแปรด้านการด้านการพฒันา
เศรษฐกิจและการพฒันาสังคมมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด 3) ความสัมพนัธ์ดา้นสมรรถนะพบว่า ตวัแปร
ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด 4) ความสัมพนัธ์ดา้นการกระจายอ านาจ พบวา่ ตวั
แปรดา้นการบริการ มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด 5) ความสัมพนัธ์ดา้นการประเมินผลการพบว่า ตวัแปร
ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชนมีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด 6) ความสัมพนัธ์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
พบว่า ตัวแปรด้านการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมีค่าความสัมพันธ์สูงสุด 
7) ความสัมพนัธ์ด้านการใช้วิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ พบว่า ตวัแปรด้านการเป็นผูน้ าชุมชนค่า
ความสัมพนัธ์สูงสุด และ 8) ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม พบวา่ ตวัแปรดา้นการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดโดยปัจจัยทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  
(α  = .01) นอกจากน้ีตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (α  = .01) ทุกค่า 
 



149 

  1.4 ตัวแปรด้านปัจจัยท่ี  ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 8 ปัจจยั สามารถอภิปรายตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม ไดร้้อยละ 67.10  มีค่า R2 = 
.671 และมีค่า F = 186.175 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (α  = .01) เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ยต่าง พบวา่ 
ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีดี (X6) ปัจจยัด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (X8) ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน (X1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (X2) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ (X4 ) และ
ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X5 ) สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 
ตวัแปร สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี    
   สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y = .572 +.307X1 +.286X2 + .265X4  

+.212X5+.344X6+ .249X8    
   สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = .276Z6 + .232Z8   +.211Z1 +.197Z2   +. 
158Z4 + .142Z5 
  1.5 ขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เรียงล าดบัตามความถ่ีจากสูงไปหาต ่า 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนั ควรไดรั้บการ
ฝึกอบรมการบริหารสมยัใหม่ ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการท างานของ
ผูใ้หญ่บา้น ควรมีการฝึกความแข็งแกร่งดา้นร่างกายและจิตใจและอารมณ์ของผูใ้หญ่บา้น และควรให้
โอกาสประชาชนเป็นผูเ้สนอปัญหาของหมู่บา้น 
 2. การวจัิยเชิงคุณภาพ  
 ในการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นวิจยัเพื่อยืนยนัผลการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง(Semi-Structure Interview) และกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อยืนยนัเก่ียวกบั 
ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
  ส่วนที ่1 การสัมภาษณ์เชิงลกึ 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 16 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่  
1) นายอ าเภอและหรือปลดัอ าเภอ  จ านวน 2 คน 2) เกษตรอ าเภอ และหรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผูรั้บผิดชอบระดบัต าบล จ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 1) 3) พฒันาการอ าเภอ
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และนกัวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบลจ านวน 3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอ
ตาม ขอ้ 1) และขอ้ 2) 4) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทนจ านวน 4 
คนจากต าบลท่ีมีจ านวนวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีวิสาหกิจชุมชนนอ้ยท่ีสุด 2 
ล าดบัหลงั และ 5) ประธาน อสม. ต าบล (ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน) จ านวน 4  คน จากต าบลท่ีมี
จ านวนหมู่บา้นมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีหมู่บา้นนอ้ยท่ีสุด 2 ล าดบัหลงั ผลการวิจยัปรากฏ 
ดงัน้ี 
   คนท่ี 1 นายณรงค์ศกัด์ิ สบาย ต าแหน่งนายอ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็          
    1. จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 
6ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมือ
อาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และ 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นการ
เปล่ียนวิธีคิดและเทคนิคการบริหารยุคใหม่ และเป็นแนวนโยบายของภาครัฐท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน เพราะสามารถวัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของงานไว้อย่างชัดเจน รวมถึงว ัด
ความกา้วหน้าของปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  สามารถเปรียบเทียบผลของงานกบัส่ิงท่ีคาดหวงัให้ปฏิบติั
ท่ีก าหนดไว ้เม่ือเป็นเช่นน้ีผูป้ฏิบติังานจะดีรู้ว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร และควรพฒันาตนเอง
อย่างไร จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
อยา่งยิง่  
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการบริหาร
จัดการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารท่ีมีระบบ มีขั้ นตอน มีการก าหนดเป้าหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพฒันาองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว รวมถึงมีการน า
ประสบการณ์ของผูท่ี้ประสบความส าเร็จมาบูรณาการกบั ความรู้ เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เช่น ความรู้ดา้น
ระเบียบ กฎหมาย และดา้นหลกัการบริหาร และท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการแบบมือ
อาชีพสามารถใช้ทกัษะในการจูงใจให้ประชาชนเคารพกฎหมายและมีความสามคัคีภายในหมู่บา้นของ
ตนเอง เป็นตน้จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ อยา่งยิง่  
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     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการกระจายอ านาจเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่นชุมชนสามารถเลือกผูน้ าของตนเอง สามารถติดตามการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร สามารถประเมินผลงานโดยประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันานั้น
หลกัการกระจายอ านาจคือความตอ้งการพฒันามาจากประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงท าให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง การกระจายอ านาจ ยงัหมายถึง การมีอ านาจอิสระ แต่ทั้งน้ีการ
กระจายอ านาจยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐใหม่อิสระ
แต่อย่างใด จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอด็                       
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ยอย่างยิ่งเพราะปัจจุบนัการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บ้านได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู ้
ประเมิน   และ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการประเมินดว้ย ท าให้ทราบผลการปฏิบติังานของ
ผูใ้หญ่บา้นอย่างเป็นระบบ  จึงท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานไดท้ั้งในส่วนท่ีเป็นค าแนะน าจาก
ส่วนราชการและจากประชาชน จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
    1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการบริหารจดัการ
ท่ีดี ซ่ึงเป็นลกัษณะของการปกครองหรือการบริหารงานด้วยหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีงาม 
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อความสะดวกและประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิเนน้ผลงาน มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันาโดยเนน้การใชก้ระบวนการ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างความโปร่งใส ความ
ตรงไปตรงมาในการปฏิบติัราชการ  เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีความสามารถ และสร้างวฒันธรรมและคุณค่าใหม่
ในวงราชการ จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็    
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการมีส่วนร่วม
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการด าเนินงานของทุกหน่วยงานรวมทั้งผูใ้หญ่บา้นดว้ย การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือได้รับผลกระทบจากการบริหารงาน
หรือการด าเนินการต่าง ๆ ของผูใ้หญ่บา้นได้ร่วมรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมตดัสินใจบุคคลใน
องค์กรทุกระดบั  รวมทั้งร่วมสนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนเองได้ร่วม
ตดัสินใจ จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
 



152 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์ ไม่ส่งผลต่อ 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะหมายถึงการมีทั้ง
ความรู้และประสบการณ์ระดบัสูง จึง เหตุผลเพราะผูใ้หญ่บา้นปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดอยู่
แลว้ และโดยการเป็นสมาชิกของชุมชนผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเคารพ และย  าเกรงจากประชาชน 
และท่ีส าคญัคือมีผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้หญ่บ้านส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่สูง ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ด ารงชีวิตตามประเพณีชุมชน เพียงสามารถน าขอ้ราชการไปถึงประชาชน และปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีอย่างเคร่งครัด ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผล
เพราะ วธีิการเชิงกลยทุธ์ มีการศึกษา  สภาพแวดลอ้ม มีการศึกษาคือจุดอ่อน จุดแข็ง ภยัและโอกาส  ตาม
วธีิวธีิการเชิงกลยทุธ์  คือการปฏิบติังานท่ีมีการวางแผนระยะยาว ส่วนการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด มีกฎหมายก าหนดอยู่แล้ว และปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ เป็นหลัก และโดยทัว่ไปผูใ้หญ่บา้นเข้าใจ
จุดอ่อน จุดแขง็ ภยัและโอกาส ของหมู่บา้นของตนอยูแ่ลว้แต่ขาดงบประมาณของรัฐเพื่อท่ีจะสนบัสนุน
ในการบริหารงานดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ผูใ้หญ่บา้นควรศึกษาการบริหารยุคใหม่เพื่อให้สามารถน ามาปรับ
ใชใ้นการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   
   คนท่ี 2  นางทศันารถ พิมพเ์วนิ ปลดัอ าเภอ (เจา้หนา้งานปกครองช านาญการ) 
    1. จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 5) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
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     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนัประเทศไทย
มีการผสมผสานการบริหารท่ีหลากหลายแนวคิด และส่ิงท่ีคล้ายกันคือการ มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน ถือไดว้่าการบริหารยุคใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอดีตไม่ได้เน้นเร่ืองน้ี แต่ปัจจุบนั
เน้นมาก ปัจจุบันผู ้ใหญ่บ้านได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ือง และปัจจัยด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน เป็นปัจจยัหน่ึงของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีไดน้ ามาปรับใช ้รวมถึงระดบักระทรวงและ
ระดบัจงัหวดัด้วย ปัจจยัน้ีท าให้หารบริหารมีแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจน และสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิ
ตามวตัถุประสงค์ของงานไว ้ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะปัจจุบนัเกือบทุก
หน่วยงานของภาครัฐส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เพราะเน้นความรู้ความสามารถในการ
บริหารอยา่งแทจ้ริง เป็นการบริหารท่ีผูบ้ริหารมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา จึงสามารถน าองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารท่ีเข้าใจองค์กร มีการยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อม สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมถึงมีการน าทฤษฎีการบริหารมาปรับใช้อยา่งเหมาะสม ดงันั้น ปัจจยั
ดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ เห็นด้วย เพราะในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นการกระจายอ านาจ ถือเป็นหลกัการส าคญัของระบอบประชาธิปไตย และแมว้่า
ผูใ้หญ่บา้นเป็นพนกังานปกครองส่วนภูมิภาค แต่ก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงตอ้งท าหนา้ท่ี 2 
ประการหลัก คือปฏิบัติคามนโยบายของจังหวดั ของอ าเภอ และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได ้และมีส่วนร่วม ในการพฒันา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ดังนั้ นปัจจัยด้านการกระจายอ านาจ จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็    
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน  ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เหตุผลเพราะการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีกฎหมาย
ก าหนดอยูแ่ลว้ และไม่มีการประเมินโดยทางปฏิบติั เพราะเดิมผูใ้หญ่บา้นมีวาระการปฏิบติังาน หากไม่
มีประสิทธิภาพประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจไม่เลือกอีก และโดยประเพณีปฏิบติัผูใ้หญ่บา้นปฏิบติัหน้าท่ี
ใกลชิ้ดกบัประชาชนอยูแ่ลว้ และเสียงสะทอ้นของประชาชนเป็นการประเมินอยูแ่ลว้ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ี
จึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                    
 



154 

     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีเห็นดว้ยเพราะการบริหารจดัการท่ีดี 
หรือ Good Governance เป็นแนวทางการบริหารหรือการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก โดยน า
หลกันิติธรรม คือหลกักฎหมาย หลกัคุณธรรม คือคุณงามความดี หลกัความรับผิดชอบต่องาน หลกั
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่ามาใช้ มาปฏิบติัในภารกิจของรัฐ 
เพื่อความสะดวกและประโยชน์สุขของประชาชน หากผูใ้หญ่บ้านน าหลักน้ีมาปรับใช้จะท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดงันั้น ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
     1.6 ปัจจยัด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นด้วย เพราะการมีส่วนร่วม
หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม ปัจจุบนัประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้านมีการศึกษาท่ีดีกว่าแต่ก่อนมาก ความรู้ด้านต่าง ๆ สามารถส่งถึงประชาชนทุก
ครอบครัว โดยผ่านเทคโนโลยีราคาถูกท่ีประชาชนสามารถจัดหาได้ ดังนั้ นการท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจึงถือว่าเป็นการระดมสรรพก าลงัทางสมองท่ีดีท่ีสุด ประชาชนมีความภาคภูมิใจ 
และยอมรับในการปฏิบติัหน้าท่ีพร้อมทั้งให้ความ ดงันั้น ปัจจยัด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะโดยปกติผูใ้หญ่บา้นปฏิบติั
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด มีอาชีพเกษตรกร มีครอบครัวในชุมชน  เป็นผูท่ี้ประชาชนให้ความ
ไวว้างใจในฐานะผูน้ าหมู่บา้น ส่วนสมรรถนะเป็นความสามารถตามหลกัวิชาการ อาจท าให้แนวคิดไม่
สอดรับกบัสถานการณ์จริงของชุมชนมากนัก   ดังนั้นปัจจยัด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็                                         
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผล
เพราะ การปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท าตามหนา้ท่ี และการปฏิบติัหนา้ท่ีส่วนใหญ่
เป็นไปตามธรรมเนียมและประเพณีของหมู่บา้นแต่ละทอ้งท่ี โดยมีกระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการ
จงัหวดั และนายอ าเภอ เป็นผูบ้งัคบับญัชา หลกัในการบริหารจึงสอดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏิบติัเป็น
ส่วนใหญ่ เช่นหากมีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน ใชว้ิธีการพูดคุย โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท้  าหนา้ท่ีคนกลาง ดงันั้น
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ปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนควรเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน จะไดรั้บความร่วมมือ 
   คนท่ี 3 นายทองใบ สินโท เกษตรอ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด          
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 5) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไร มีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังานเป็นการปฏิบติังานหรือปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ผลส าฤทธ์ิหมายถึงความส าเร็จ เป็น
การกระตุ้นให้มีความตั้ งใจและความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นจุดวดัความส าเร็จ  ปัจจุบัน
ผูใ้หญ่บา้นเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัเป็นผูน้ าท่ีมีความส าคญัของสังคมไทยเพราะมีอยู่ทุกหมู่บ้าน 
ท างานทั้งเป็นตวัแทนภาครัฐ และเป็นปากเสียงของประชาชน มีสถานภาพเหมือนขา้ราชการ มีเงินเดือน 
มีสวสัดิการ อยู่ในต าแหน่งจนอายุ 60 ปี การท างานให้สัมฤทธ์ิผลจึงหมายถึงความสุขของประชาชน   
ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นด้วยเพราะตามความเขา้ใจ
ทัว่ไปมืออาชีพหมายถึงผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีหลกัในการบริหาร ทั้งดา้นการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความสามารถในการน าหลกัการบริหารมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มืออาชีพ
น่าจะหมายถึงความสามารถในการพฒันาองค์กรให้มีความเจริญกา้วหน้า และสามารถป้องกนัปัญหา 
และสามารถแกปั้ญหาให้กบัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการมีภาวะผูน้ า และสร้างศรัทธาให้กบัเพื่อน
ร่วมงานได้ ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่าวสาร 
และเป็นยุคสมยัท่ีประชาชนมีความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง การกระจายอ านาจเป็นการสร้างโอกาสให้
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น สามารถให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารอยา่งกวา้งขวาง เป็น
โอกาสท่ีประชาชนไดเ้สนอความตอ้งการ เสนอปัญหา และแนวทางแกปั้ญหา ซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจ 
และให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ จึงส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็    
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     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ เพราะโดยปกติผูใ้หญ่บา้นปฏิบติังานตามค าสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ และร่วมงาน
กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่แลว้ และงานส าคญัคือการเป็นผูน้ าดา้นประเพณีต่างภายใน
ชุมชนท่ีผูใ้หญ่บา้นให้ความร่วมมือ และ ผูบ้งัคบับญัชาและประชาชน ประเมินโดย การแสดงความเห็น
และการวิพากษ์วิจารณ์ท าให้ทราบผลการปฏิบติัและข้อเสนอแนะ ดังนั้ นปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ยเพราะการบริหารจดัการท่ีดี 
เป็นท่ียอมรับกันทั่วโลกว่าสามารถสร้างความส าเร็จ และความก้าวหน้าให้กับองค์กรเป็นอย่างดี 
หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบ
ต่องาน หลักความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า หากน ามาใช้ มายึดถือปฏิบติั
ประชาชนจะไดรั้บประโยชน์ มีความสุขอย่างแทจ้ริง ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี
จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็    
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนมีความจ าเป็นต่อการบริหารทุกระดบัของภาครัฐ เพราะถือว่าประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ  
ถือว่าการมีส่วนร่วมเป็นการระดมทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีท่ีสุดของทอ้งท่ี ประชาชนพร้อมปฏิบติัตาม
เพราะถือว่าการตดัสินใจใด ๆ ของผูใ้หญ่บา้นนั้น พวกเขามีส่วนร่วม และเป็นการตดัสินใจของพวกเขา     
ดงันั้น ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     2.1 ปัจจัยด้านสมรรถนะ ไม่เห็นด้วยกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีว่าปัจจัย
สมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะหมายถึงการท างานท่ีน าทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช ้และ 
ในการผูใ้หญ่บา้นปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ตอ้งใชท้ั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาใช ้
ทั้งด้านกฎหมาย ความไวว้างใจและความสามารถเชิงวิชาการ ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึงน่าจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                      
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     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผล
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ืองใหม่และเขา้ใจยาก มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค บางคร้ังอาจท าให้ผูใ้หญ่บา้นมีความสับสน เกิดความทอ้แท ้และในท่ีสุดอาจไม่
ยอมรับวิธีการ  ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี  
   คนท่ี 4 นายเมธี บุตรวาระ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด           
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไร มีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังานเป็นแนวทางการบริหารแนวใหม่ ท่ีเน้นผลลพัธ์ หรือผลท่ีเกิดข้ึนว่าสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของงานหรือไม่ ท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ปัจจุบนั เน้นเร่ืองน้ีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ เป็นการบริหารโดยผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่นนกักฎหมาย หรือ
แพทย ์หรือครูรวมถึงผูใ้หญ่บา้นด้วย ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะในงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ จึงสามารถพฒันาองคก์รให้มีความเจริญกา้วหน้าได ้กรณีของผูใ้หญ่บา้น การบริหาร
แบบมืออาชีพจึงเป็นการบริหารโดยบุคคลท่ีเขา้ใจงาน เขา้ใจกฎหมาย เขา้ใจชุมชน ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี
จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ เห็นดว้ย เพราะปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  
เป็นการมุ่งการท างานท่ีไม่รวมศูนยอ์  านาจ แต่ละหมู่บา้นอาจมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือน และแตกต่างกนั 
ดงันั้นในการใชอ้ านาจในการบริหารงานและการปฏิบติังานจึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริง
ของแต่ละทอ้งท่ี และการกระจายอ านาจคือค าตอบ เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น ระดมสามารถเพื่อ
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สนองความต้องการ ท่ีแท้จริงของประชาชน ดังนั้ น ปัจจัยด้านการกระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด     
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน  ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะการปฏิบติัหน้าท่ีของ มีการประเมินท่ีเป็นวิชาการโดยคณะกรรมการและประชาชน 
เพราะโดยปกติผูใ้หญ่บา้นปฏิบติังานดา้นประเพณีต่างภายในชุมชนเป็นหลกั เป็นผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับ
และประชาชนมีความเช่ือมัน่โดยบุคลิกภาพอยู่แลว้  การประเมินจึงเป็นการเพิ่มระดบัความส าเร็จ ใน
การปฏิบติังานเพราะไดท้ราบจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุง ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็                      
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะ หลกัการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบต่องาน หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า หลกัดงักล่าวประเทศน ามาใชต้ั้งแต่ปี 2542 ท่ีประสบ
ปัญหาเงินขาดแคลน และสามารถแก้ปัญหาของชาติได้จนถึงปัจจุบนั ถ้าผูใ้หญ่บ้านน ามาใช้ในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถแก้ปัญหา และพฒันาทุกด้าน  ดงันั้น ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบ้านเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด    
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะการมีส่วนร่วมเป็น
การเขา้ไปมีส่วนกระท าในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  หรือระบบใดระบบหน่ึง  เช่น ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการแสดงประชามติต่อนโยบาย ของรัฐบาล ปัจจุบนั เช่ือวา่การบริหารและการปฏิบติังานท่ี
ดีท่ีสุดคือการะดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในหมู่บา้น ไม่เพียงแต่ประชาชน การมี
ส่วนร่วม  ยงัรวมถึงองค์การ และหน่วยงานต่างๆ ภายในหมู่บา้น เม่ือทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
เกิดข้ึนพร้อมกบัความภาคภูมิใจร่วมกนั  ดงันั้น ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ  เห็นดว้ย ว่าปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะน่าจะเป็นเร่ือง
ค่อนขา้งใหม่ มีหลกัการท่ีเป็นหลกัการบริหารและปฏิบติังานท่ีมีหลกัเกณฑ์ เกรงว่าผูใ้หญ่บา้นจะไม่
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สามารถน าหลกัสมรรถนะมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
      2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก อาจน ามาใช้อย่างผิดหลกัการตามท่ีทฤษฎีอธิบายไว ้ บางคร้ัง
อาจท าให้ผูใ้หญ่บ้านไม่มัน่ใจและเป็นกังวล  ดังนั้นปัจจยัด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ควรน าผลการวิจยัไปใชอ้ยา่งจริงจงัจะเป็นผลดีอยา่งยิง่  
   คนท่ี 5  นายจิตรปราณี  จนัทเก นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ อ าเภอธวชับุรี  
จงัหวดัร้อยเอ็ด          
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ปัจจุบนัของผูใ้หญ่บา้นไดว้างเปาหมายและวตัถุประสงค์ไวช้ดัเจน และมีระเบียบปฏิบติัเป็นแนวทาง
ก าหนดไว ้การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานจึงเป็นวิธีการท างานท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
สามารถวดัได ้และสามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนได้ ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพเป็นการบริหารงานโดยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น มีประสบการณ์ เขา้ใจวิธีการ
ท างานอย่างถ่องแท ้ท่ีส าคญัคือเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผูน้ า ดงันั้นการท่ีผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ดสามารถบริหารงานไดแ้บบมืออาชีพ จะท าให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้เป็น
คุณประโยชน์กบัทอ้งท่ีของตนเอง ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ เห็นดว้ย เพราะ ในสังคมการเมืองการบริหาร
ปัจจุบันเป็นสังคมของการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา ข้อมูล
ข่าวสารสามารถกระจายไปทุกแห่ง การกระจายอ านาจเป็นวิธีการท่ีท าให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็น 
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สามารถแสดงความสามารถในการท างานเพื่อส่วนรวม ซ่ึงเป็นการระดมสติปัญญาในการท างานไดอ้ยา่ง
ดี ในแต่ละหมู่บา้นมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ หากการปฏิบติังานใช้หลกัการกระจานอ านาจจะท าให้
ประชาชนภูมิใจ ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด     
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะปัจจุบนัการปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการและภาค
ประชาชน  ท าให้ผูใ้หญ่บ้านทราบผลการปฏิบติังานของตนเอง และน าไปปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นท่ี
ยอมรับและประชาชนมีภาคภูมิใจ ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                    
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะ  การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี เป็นการบริหารจดัการท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าสามารถแกปั้ญหาการบริหารและการ
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี เพียงผูใ้หญ่บา้นสามารถหลกันิติธรรม และหลกัคุณธรรม เพียงสองหลกัมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถน าความอยู่ดีมีสุขมาให้ประชาชนไดแ้ลว้ ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบ้านเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด    
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะเม่ือประชาชน และ
หน่วยงานในหมู่บา้นมีส่วนร่วม และความร่วมมือในการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้น ความส าเร็จก็จะ
เกิดข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือทั้งร่างกายและสติปัญญา เป็นการท างานร่วมกนัดว้ยความ
ภาคภูมิใจ   และประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  และการปฏิบติังานจะเป็นส่ิงท่ีท่ีดี
ท่ีสุด  ดงันั้น ปัจจยัด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะเป็นแนวทางการ
บริหารและการปฏิบติังานโดยผูท่ี้ผ่านการเรียนรู้จนเกิดความช านาญ ในทุกดา้นทั้งความรู้ อารมณ์ การ
ท างานเป็นทีม ซ่ึงผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดตอ้งมีการพฒันาดา้นน้ีอีกระยะหน่ึง ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ี
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จึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดั
ร้อยเอด็                           
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ืองใหม่ เป็นหลกัวิชาการท่ีมีขั้นตอน แมห้ลายหน่วยงานยงัไม่สามารถน ามาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี 
   คนท่ี 6 นางพิณผกา  วงษ์แสน นักวิชาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด          
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 6
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นด้วย หน่วยงานเกือบทุก
หน่วยงานมีการก าหนดปัจจยัท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานไว ้เพราะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิท าให้
ผูใ้หญ่บา้นรู้วา่อะไรคือความส าเร็จของงาน และจะสามารถไปถึงจุดดงักล่าวไดอ้ยา่งไร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งปัจจุบนัผูใ้หญ่บา้นตอ้งท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ถ้าไม่ทราบว่าอะไรคือผลสัมฤทธ์ิของงานก็ไม่สามารถทราบได้ชัดเจนว่างานส าเร็จ
หรือไม่ ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ แสดงให้เห็นวา่ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็น ผูท่ี้ มีประสบการณ์ เขา้ใจปัญหาเขา้ใจ
วธีิแกปั้ญหา  มีความรับผดิชอบ และสามารถน าประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่กบั
ผูบ้งัคบับญัชา และประชาชน สร้างประโยชน์ให้กบัราชการและส่วนรวม ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
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     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ เห็นดว้ย เพราะ หลกัการกระจานอ านาจ เป็น
หลกัการส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีความเขา้ใจการบริหารงาน และ
สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาและการแก้ปัญหาได้อย่าตรงประเด็น และท่ีส าคญัเป็นการ
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย การกระจายอ านาจเป็นวิธีการกระตุน้ให้ประชาชนแสดงออกไดห้ลาก
หลาน เป็นการแบ่งเบาภาระของผูใ้หญ่บา้นเป็นอยา่งดี ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด     
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะปัจจุบนัยงัมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและยงัเป็นวิชาการ ประชาชนยงัใช้การ
ประเมินตามผลงานของผูใ้หญ่บา้นดว้ย  ผลการประเมินจึงเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงันั้นปัจจยั
ดา้นน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                    
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีเห็นดว้ย เพราะ  การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีสามารถใช้เป็นหลกัในการบริหารไดอ้ยา่งดี เช่นการบริหารท่ีเนน้การใช้กฎหมาย การใช้
หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า ซ่ึง  สามารถ น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ยิ่งผูใ้หญ่บา้นมีหน้าท่ีทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การใช้กฎหมายอย่างตนรงไปตรงมาจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งเพราะสามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบ้านเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด    
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย ผูใ้หญ่บา้นเป็นคนในพื้นท่ี 
เป็นท่ียอมรับของประสานเพราะมาจากการเลือกตั้ง เป็นเจา้หน้าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยและให้บริการ รวมถึงการท างานร่วมกบัทุกหน่วยงาน การมีสวนร่วมจึงมี
ความส าคญัและจ าเป็น เพราะเม่ือประชาชนให้ความร่วมมือ การปฏิบติังานจะส าเร็จได้ ดงันั้น ปัจจยั
ด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 2
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
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     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะหลกัการวิชาการท่ี
ยงัไม่แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด การบริหารและการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะเป็น การท างานเป็นทีม มีจริยธรรม และมีการพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลาซ่ึงผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดอาจตอ้งมีการพฒันาก่อน ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะยงัไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                           
     2.2 ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์  เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ
ผูใ้หญ่บา้นส่วนหน่ึงและอาจเป็นส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจการบริหารเชิงกลยุทธ์ และมองไม่เห็นความ
จ าเป็น ขอเพียงผูใ้หญ่บา้นท าให้บา้นเมืองสงบเรียบร้อย  ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาของประชาชน   
   คนท่ี 7  นางสาวบุญน า  พุทไธสงค ์นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ อ าเภอโพนทอง
จงัหวดัร้อยเอ็ด          
    1. จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 
5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังานเป็นเคร่ืองช้ีความสามารถของผูป้ฏิบติั และเป็นการปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายชดัเจน และเป็นเคร่ืองช้ีวา่ผูป้ฏิบติั
เขา้ใจงานหรือไม่ เพียงใด  ลม้เหลวหรือส าเร็จ สมควรไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนหรือไม่ ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึง
น่าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   

     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพคือการบริหารท่ี มีประสบการณ์  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม เขา้ใจการเปล่ียนแปล เขา้ใจระเบียบ 
สามารถสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมได ้มีความรวมถึงเขา้ใจปัญหา สร้างความเช่ือมัน่กบั 
ประชาชน ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
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     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ เห็นด้วย เพราะการกระจายอ านาจ เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความตอ้งการ รวมถึงปัญหาและการแกปั้ญหา เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติัหานา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นได ้ตรงประเด็น และท่ีส าคญัเป็นสร้างความมัน่ใจให้ผูใ้หญ่บา้นใน
การปฏิบติัหน้าท่ี ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด     
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน  ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นแนวทางและวิธีการท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปว่า
สามารถเป็นเคร่ืองช้ีความสามารถของผูป้ฏิบติั และผูบ้งัคบับญัชาสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจ
ในเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                    
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะ  การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีครอบคลุมการปฏิบติังานทุกดา้นทั้งในแง่ของกฎหมาย คุณธรรม ความรับผอดชอบและ
ความคุม้ค่า ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปและสามารถน าไปใชไ้ดท้ัว่โลกว่ามีประสิทธิภาพ  ผูใ้หญ่บา้นมี
หนา้ท่ีทั้งดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการใชก้ฎหมาย สามารถสร้างความดีความงามให้เกิดข้ึน
ได้ ดังนั้น ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั 
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
รวมถึงการท างานร่วมกบัทุกหน่วยงาน การมีความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วนจึงเป็นเร่ืองท่ี
มีความจ าเป็นและมีความส าคญั ดงันั้น ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะหมายถึง
ความสามารถทั้งดา้นวิชาการและประสบการณ์ ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์ ส่วนความรู้
ความสามารรถทางวิชาการจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันา ต่อไปอีก อาจตอ้งใชเ้วลา ดงันั้นปัจจยั
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ดา้นน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็                           
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการ
บริหารเชิงกลยทุธ์เป็นทั้งเทคนิคการบริหารและเป็นหลกัวิชาการชั้นสูงพอสมควร ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่
ยงั มองไม่เห็นความจ าเป็น ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ควรเพิ่มความร่วมมือในการพฒันากบัหน่วยงานอ่ืน 
   คนท่ี 8 นายวิทยา  มะตะราช  นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ อ าเภอเมยวดี จงัหวดั
ร้อยเอด็          
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4)ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังานมีการก าหนดว่าความส าเร็จของงานดูไดจ้ากอะไร มีประมาณเท่าใด มีการพฒันาหรือดี
ข้ึนกว่าเดิมเท่าใดจึงถือไดว้่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ท่ีส าคญัคือ ผูป้ฏิบติัสามารถเขา้ใจ
ตนเองและเขา้ใจงาน และประชาชนให้การสนับสนุน และเห็นความสามารถ ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึง
น่าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพคือการบริหารโดยคนเก่ง คนท่ีมีความรู้ความสามารถ เขา้ใจงาน รวมถึง เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม 
เขา้ใจระเบียบ สามารถสร้างแรงจูงใจ ท่ีส าคญัผูบ้ริหารมืออาชีพสามารถมองอนาคตได ้จึงสามารถมอง
ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้ ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ ห็นดว้ย เพราะการกระจายอ านาจ เป็นหวัใจของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นความส าคญัของประชาชน เป็นการระดมความรู้ความสามารถ 
ของคนอย่างเท่าเทียมแบละเป็นการให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในการพฒันาทอ้งท่ีของ
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ตนเอง เป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อ แกปั้ญหาร่วมกนั ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะการประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเสมือนตาชัง่ท่ีบอกว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร 
อะไรไม่ควร และเป็นเหมือนกระจกส่องบานใหญ่ท่ีให้ผูป้ฏิบติัได้รู้ว่าการปฏิบติังานของตนเองใน
สายตา ผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นอย่างไรปัญหาอยู่ตรงใหน ควรแก้อย่างไร ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึง ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด        
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะ  การบริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีดีได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าสามารถเป็นแนวทางบริหาร และปฏิบัติงานท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ถา้น าไปปฏิบติัอย่างจริงจงั เพราะเป็นแนวทางท่ีครอบคลุมการปฏิบติังาน ท่ีถูก
กฎหมาย คุณธรรม ผูป้ฏิบติัความรับผิดชอบ ความคุม้ค่า ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั 
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นด้วย เพราะปัจจุบนัประชาชน
ฉลาดข้ึนมาก มีความสนใจต่อบา้นเมืองของตนเอง มีการศึกษาหาความรู้อย่างกวา้งขวาง หลากหลาย
สาขาการมีส่วนร่วมจึงเป็นการะดมความดีงาม ความเก่ง ความรับผิดชอบต่อบา้นเมืองในฐานะพลเมือง   
ดงันั้น ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจ
ยาก มีความซบัซอ้น  ดา้นวิชาการ  แต่ ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่เป็นผูมี้ ความรู้ความสามารรถทางวิชาการท่ี
อาจจ ากดัในศาสตร์สมยัใหม่ อาจไม่สามารถน ามาปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของ
สมรรถนะ ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด           
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ืองใหม่ มีขั้นตอนการน ามาปฏิบติัท่ีซบัซ้อน แมบ้างองค์การยงัไม่สามารถน า 
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การบริหารแบบน้ีไปใช้ได ้ตอ้งใช้เวลาท าความเขา้ใจและศึกษาอย่างถ่องแท ้ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี  
   คนท่ี 9 นางสมปอง พิมพห์นองตอ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ขนแกะ อ าเภอ
ปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
    1. จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังานสามารถช้ีเป้าหมายและผลลพัธ์ในการปฏิบติังานวา่งานส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่ มี
ขอ้บกพร่องและขอ้จ ากดัอะไร มีการก าหนดวา่ความส าเร็จของงานดูไดจ้ากอะไร ผูป้ฏิบติัสามารถน ามา
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงน่าจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ คือการบริหารหรือปฏิบติังานท่ีตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งท า มุ่งการบริหารท่ีมีขั้นตอน มีกฎหมาย
ก าหนด มีความรับผิดชอบ สามารถประเมินตนเองได ้เรียกวา่เป็นความเช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง จึงสามารถ
ท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้  ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ เห็นด้วย เพราะในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยการกระจายอ านาจ เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น ผูใ้หญ่บา้นมีชีวิตอยูก่บัชุมชนตลอดเวลา เป็น
ชุมชนท่ีคุน้เคย มีอาชีพท่ีคล้ายกนั มีประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นศูนยร์วมของชุมชน การมีส่วนร่วม จึง
เป็นการให้โอกาสทุกคนในชุมชนเป็นเจา้ของนโยบาย เป็นเจา้ของความส าเร็จและความภูมิใจร่วมกนั 
ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะทุกอยา่งในการปฏิบติังานไม่วา่หน่วยงานใดมีการประเมินทั้งส้ิน จะไดรู้้วา่งานส าเร็จใน
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ระดบัใด มีอะไรควรปรับปรุง ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีเป็นวิธีการบริหารและปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ไดรั้บการยอมรับทัว่ไป เพราะเป็นการบริหารและ
ปฏิบติัท่ีไม่ผดิกฎหมาย มีความรับผิดชอบ มีความคุม้ค่า มีคุณธรรม ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั 
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนั การมีส่วน
ร่วมมีความจ าเป็น การท างานเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายจึงจะได้รับการยอมรับ ทุกคน
ช่วยกันคิด ช่วยกันท า เปผน้การร่วมแรงร่สมใจ ท่ีส าคญัคือประชาชนยอมรับอง ดงันั้น ปัจจยัด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะสมรรถนะเป็นค าท่ีไม่คุน้เคย 
มีท่ีมาสลับซับซ้อน แต่ผูใ้หญ่บ้านปฏิบัติงานโดยประสบการณ์และความร่มมือมากกว่าวิชาการ 
มากกว่าการใช้ทฤษฎีใด ๆ ศาสตร์สมยัใหม่ อาจ ปฏิบติัไดย้าก ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด           
       2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ซบัซ้อน มีขั้นตอนและกระบวนการท่ีเป็นวิชาการ เขา้ใจ ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี  
   คนท่ี 10 นายบวัผนั สาไชยยนัต์  ประธานวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตยาสูบ อ าเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ  านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
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ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังานท าให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานรู้ว่าอ าไรคือความส าเร็จของงาน จึงมีเป้าหมายชดัเจน 
สามารถก าหนดกระบวนการท างานได้สามารถก าหนดระบบการท างานได้ และสามารถระบุ
วตัถุประสงค์ในการปฏิบติังาน หากมีปัญหาเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดก็สามารถระบุปัญหาได้ เม่ือระบุ
ปัญหาได้ก็สามารถก าหนดแนวทางเดินใหม่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานได ้ ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึง
น่าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจดัการโดยผูท่ี้มีความเขา้ใจในเน้ืองาน เขา้ใจวตัถุประสงคข์องงาน มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเห็นความส าเร็จของงาน สามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัคือ
สามารถสร้างแรงจูงใจในการบริหารและการปฏิบติังาน รวมถึงการมีทีมงานท่ีมีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ สามารถประเมินตนเองได ้ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ เห็นด้วย เพราะในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยการกระจายอ านาจ เป็นการให้โอกาสชุมชนเป็นผูน้โยบายเอง จึงเป็นนโยบายท่ีเป็นไป
ตามความตอ้งการของชุมชน ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความภาคภูมิใจ และเป็นการฝึกให้ชุมชน
มีความรับผิดชอบ  ซ่ึงมีความจ าเป็น ต่อการท างานของใหญ่บ้านอย่างยิ่ง เพราะผูใ้หญ่บ้านคือผูท่ี้
ประชาชนเลือกโดยตรง มีมีและความภูมิใจร่วมกนั ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะในการปฏิบติังานทุกอยา่ง ไม่วา่ภาครัฐหรือภาคเอกชน ลว้นมีความมุ่งหวงั ให้งานเป็นท่ี
ยอมรับ ส่วนว่าจะมีอะไรเป็นเคร่ืองช้ีว่างานนั้ นส าเร็จหรือล้มเหลว ส่งท่ีเป็นตัวก าหนดคือการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะ  ปัจจุบนัการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี ถูกบญัญติัลงในระเบียบระดบัประเทศของไทยแลว้ จากการศึกษาองคป์ระกอบของ
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี พิสูจน์ไดว้า่ สามารถครอบคลุมการบริหารและการปฏิบติังานไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ ตั้งแต่เร่ืองของนิติธรรม จนถึงความคุม้ค่า ยิ่งผูใ้หญ่บา้นตอ้งท างานอยูก่บัประชาชนตลอดเวลา 
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จึงเป็นวิธีการบริหารและปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนั การมีส่วน
ร่วมมีความจ าเป็น การท างานเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายจึงจะได้รับการยอมรับ ทุกคน
ช่วยกันคิด ช่วยกันท า เป็นการร่วมแรงร่วมใจ ท่ีส าคัญคือประชาชนยอมรับอง ดังนั้ น ปัจจัยด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย เพราะเขา้ใจว่าวา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นเร่ืองใหม่ เขา้ใจ
ยาก ดว้ยเหตุผลทางวิชาการ และประเมินได้ยาก เป็นเร่ืองท่ีเป็นแนวคิด ซับซ้อน แต่ผูใ้หญ่บา้นอาศยั
ประสบการณ์และความคุน้เคยในการท างานและแกปั้ญหา และความร่มมือแบบเครือญาติ ดงันั้นปัจจยั
ดา้นน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ 
       2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์  การใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีความเห็นด้วย  
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นส่ิงใหม่ การบริหารงานของผูใ้หญ่บา้น มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน ใช้
ความเคยชิน และประสบการณ์เป็นหลกัเพราะผูใ้หญ่บ้านและชุมชนใช้ชีวิตร่วมกนัตามวฒันธรรม
ชุมชน  ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน  ควรส่งเสริมอาชีพหลากหลาย 
   คนท่ี 11 นายไพโรจน์  วะลยัใจ  ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกข้าวมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย ์ต าบลกกโพธ์ิ อ าเภอหนองพอก  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
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ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ยเพราะปัจจุบนัเป็นยุคของ
การส่ือสารท่ีทนัสมยั ประชาชนสามารรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง และมีการส่งต่อหรือ
กระจายอยา่งกวา้งขวาง การท างานของผูใ้หญ่บา้นจึงสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยประชาชนทั้งมน
ชุมชนและนอกชุมชน ซ่ึงท าให้สามารถรับรู้ไดท้ั้งภายในและภายนอก ดงันั้นการท างานท่ีจึงเป็นงานท่ี
ท่ีทา้ทายความสามารถและความส าเร็จของผูบ้ริหารแบะผูป้ฏิบติัมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ดงันั้น 
ปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจดัการโดยคนเก่ง คนท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น ยิ่งงานของผูใ้หญ่บา้นเป็นงานท่ีตอ้งใชพ้ระเดช พระคุณ กฎหมาย และความสัมพนัธ์เสมือนญาติ 
จึงจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างดี และเขา้ใจในงาน วตัถุประสงค์ของงาน มีความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูน้ า ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจ เป็นการบริหารท่ีให้เกียรติ
ประชาชน เป็นการบริหารท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีอ านาจ และอ านาจเป็นของตนเอง จึงมี
ความมุ่งหวงัในกรสร้างความเจริญและตั้งใจในการพฒันา รวมทั้งเสียสละเพื่อความอยูดี่กินดีของชุมชน 
และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ฝึกให้ชุมชนปกครองตนเองตามหลกั
ประชาธิปไตย ซ่ึงมีความจ าเป็น ต่อการท างานของใหญ่บา้นอย่างยิ่ง ดงันั้น ปัจจยัด้านการกระจาย
อ านาจ จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน การประเมินผลการปฏิบติังาน  เป็น
ตวัช้ีวดังาน ช้ีวดัความสามารถของผูป้ฏิบติั ช้ีวดั การปฏิบติังานในทุกมิติ ว่าส าเร็จหรือไม่ ระดบัใด มี
ปัญหาอะไร ปัญหานั้นมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ดังนั้นปัจจยัด้านน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนัประเทศต่าง 
ๆ ได้น าหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีไปใช้ในการบริหาร และพิสูจน์แลว้ว่าสามารถแก้ปัญหา
และพฒันาการบริหารได ้กรณีประเทศของไทยไดน้ าหลกัของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ไปใชทุ้ก
หน่วยงานและเป็นนโยบายของรัฐบาลมาหลายชุด สามารถใช้ไดท้ั้งการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งการบริหารงานและปฏิบติังานของภาคธุรกิจเอกชน ดงันั้น ปัจจยัดา้น
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การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนั การมีส่วน
ร่วมไม่ว่าระดบัใดตั้งแต่ระดบัตน้ถึงระดบัสูงลว้นมีความจ าเป็น เพราะปัจจุบนัพลเมืองมีการศึกษาท่ีดี
ข้ึน ส่ือสารมวลชนขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความรู้ ความคิดต่าง ๆ ไดถู้กบนัทึกในเคร่ืองมือส่ือสาร สามาร
แพร่กระจายไปทุกหนแห่ง ท าให้พลเมืองมีความรู้ใกลเ้คียงกนัดงันั้น ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจัยด้านสมรรถนะ เห็นด้วย เพราะ ว่าปัจจัยสมรรถนะไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ปัจจยั วิชาการ  เป็น
เร่ืองท่ีเป็นแนวคิด  ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ใชป้ระสบการณ์ และความใกลชิ้ด  และความสนิทสนมในการ
ท างานและ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด           
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ยว่า ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  เพราะ
ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่คงไม่เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในวิธีการและกระบวนการบริหารการเชิงกลยุทธ์ ก็ยงัไม่
สามารถน าหลักกลยุทธ์มาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี  
   คนท่ี 12  นายทองมา  สิงห์มาตย ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกขา้ว GAP อ าเภออาจ
สามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
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     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนั การบริหาร
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิ่ง องค์การจะเดินหน้า ได้หรือล้มเหลวย่อมข้ึนอยู่กับการบริหารและการ
ด าเนินงานเป็นส าคญั ถา้การบริหารประสบความส าเร็จและการด าเนินงานประสบความส าเร็จ จะท าให้
องคก์ารโดยรวมประสบความส าเร็จแต่ ถา้การบริหารประสบความไม่ประสบส าเร็จและการด าเนินงาน
ไม่ประสบประสบความส าเร็จ องคก์ารโดยรวมจะไม่ประสบความส าเร็จ การบริหารและการด าเนินท่ี
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน คือภารกิจท่ีท าใหง้านพบความส าเร็จ  ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจดัการโดยผูรู้้ ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้บริหารงานตามระเบียบและกฎหมาย จะ
ดูและโดยนายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ จนถึงผูว้่าราชการจงัหวดั มีการประชุมทุกเดือน มีขอ้ราชการท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามท่ีราชการก าหนด และผูใ้หญ่บ้านเป็นบุคคลในพื้นท่ี เป็นบุคคลท่ีประชาชนเช่ือมัน่ใน
ความสามารถ ถือว่าเป็นมืออาชีพ ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจเป็นการให้โอกาสประชาชนท่ี
เป็นเจา้ของพื้นท่ีไดป้กครองตนเอง ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้กครองระดบัหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัและ
แตกต่างกนั การกระจายอ านาจจึงท าให้ผูป้กครองสามารถด าเนินการทุกดา้นตามสภาพความเป็นจริงได ้
เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั การกระจายอ านาจ จึงมีความ
จ าเป็น ต่อการปฏิบัติงานของใหญ่บ้านอย่างยิ่ง ดังนั้น ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูใ้หญ่บา้นไดรั้บการการประเมินผล
การปฏิบติังานทั้งจากคณะกรรมการและ จากประชาชนอยู่แล้ว การประเมินผลมีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานของทุกองคก์าร เพราะเป็น เป็นการระบุวา่งานส าเร็จหรือไม่ ส าเร็จระดบัใด วา่ส าเร็จหรือไม่ 
ระดบัใด มีปัญหาอะไร ปัญหานั้นมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
     1.5 ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นด้วย เพราะหลักการและ
องค์ประกอบของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการบริหารงาน คือต้องปฏิบติัตาม
กฎหมาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมของสมาชิก มีคุณธรรม มีความคุม้ค่า เป็นตน้ 
และเป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้น  ดงันั้น 
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
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     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนั ปัจจยัดา้น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการยอมรับ เป็นการระดมสรพก าลงักาย ก าลงัสมอง มีความ
รับผิดชอบร่วมกนัตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในชุมชนระดับหมู่บ้านท่ีต้องการความร่วมมือร่วมใจกัน ดังนั้ น จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย เพราะเป็นเร่ืองใหม่  เขา้ใจยาก การท่ีหน่วยงาน
ใดจะไดช่ื้อวา่มีสมรรถนะตอ้งมีองคป์ระกอบมาก มีทฤษฏีก ากบั วดัไดย้าก อาจไม่สามารถน ามาใชก้บั
การปฏิบัติหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านได้ ดังนั้นปัจจยัด้านน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็           
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีความเห็นด้วย  
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นส่ิงใหม่ การบริหารงานของผูใ้หญ่บา้น มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน ใช้
ความเคยชิน และประสบการณ์เป็นหลกัเพราะผูใ้หญ่บ้านและชุมชนใช้ชีวิตร่วมกนัตามวฒันธรรม
ชุมชน ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี 
   คนท่ี 13 นายสีลา พลศรีราช ประธาน อสม. อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานเห็นดว้ย เพราะ การบริหารและการ
ด าเนินงานในเนน้ความส าเร็จของงาน นัน่คือ ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานงานของผูใ้หญ่บา้นปัจจุบนัมี
ความหลากหลายทั้งงานดา้นการรักษาความปลอดภยั งานรักษาความสงบเรียบร้อบ รวมถึงการพฒันา
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เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานปราบปรามส่ิงเสพติดให้โทษ ทุกงานเน้น ผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน นั้นคือ ความส าเร็จในการท างาน ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงน่าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ การบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ ตามความเขา้ใจ คือการบริหารหรือการปฏิบติังานโดยคนท่ีมีความสามารถ เขา้ใจงาน 
เขา้ใจบุคคล งานผูใ้หญ่บา้นเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตลอด 24 ชั่วโมง ถือได้ว่าเป็นทั้งญาติ ผูน้  า และ
ผูบ้ริหาร ชุมชนเช่ือมัน่ในความสามารถ ถือวา่เป็นมืออาชีพ ความเป็นมืออาชีพจึงมีความจ าเป็น ดงันั้น 
ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ แต่ละหมู่บา้นมีความเหมือนและแตกต่างกนั 
ผูใ้หญ่บา้นเป็นคนในพื้นท่ี จึงตอ้งให้อ านาจในการบริหาร จึงจะประสบความส าเร็จ การกระจายอ านาจ
คือการใหอ้ านาจในการตดัสินใจ การด าเนินงาน การแกปั้ญหา รวมถึงการประสานงานกบัหน่วยงานทั้ง
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน จึงมีความจ าเป็น ต่อการปฏิบติังานของใหญ่บา้น ดงันั้น ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ  จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการประเมินผลเป็น
วิธีการท่ีได้รับความนิยม และยอมรับในการท างานอยู่แล้ว ผู ้ใหญ่บ้านได้รับการประเมินโดย
คณะกรรมการท่ีมีนายอ าเภอเป็นประธาน และยงัมีชุมชนประเมินอีกดว้ย เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น และท า
ให้ผูใ้หญ่บา้นสามารถปรับตวัได ้รวมถึงการพฒันาการปฏิบติังานให้ดี รวมถึงสามารถก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหา ดังนั้ นปัจจัยด้านน้ีจึง ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ย เพราะการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีมีหลกัการ ในการบริหารงานท่ีสามารถพฒันางานได ้แกไ้ขปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ได ้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัมีความรับผิดชอบ ท่ีส าคญัคือมีองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวข้อง ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้น เป็นงานท่ีพฒันารากฐานท่ีส าคญัของประชาชนซ่ึงเป็นพลเมืองส่วนใหญ่
ของประเทศ ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
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     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนั การมีส่วน
ร่วมมีความส าคญัสูงมากแมแ้ต่ภาคเอกชนยงัตอ้งแสวงหาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ภาคประชาชน การบริหารของผูใ้หญ่บา้นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การก าหนด
นโยบาย การจดัหน่วยงาน การด าเนินงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในดา้นการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บ้าน ดังนั้น จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด 

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่านเห็นดว้ย 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย เพราะทฤษฎีสมรรถนะเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานก็จริง แต่วดัยาก มีรายละเอียดท่ีผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาและ
น าไปปฏิบติั จึงจะสามารถน าไปปฏิบติัไดไ้ด ้ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงน่าจะยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็    
     2.2 ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ เป็นส่ิงใหม่ มีกระบวนการท่ี
มีขั้นตอนมากท่ีเป็นลกัษณะวชิาการ ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูว้ิเคราะห์  การบริหารงานของผูใ้หญ่บา้น ใช้
ประสบการณ์เป็นหลกัเพราะผูใ้หญ่บา้นและชุมชนมีความสนิทสนมกนัเป็นหลกั ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึง
ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ไม่มี 
   คนท่ี 14 นายถนอม  รัตนเมกุล รองประธาน อสม. อ าเภอพนมไพร  จงัหวดัร้อยเอ็ด  
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เป็นการท างานท่ีมุ่งผลของงานกบัส่ิงท่ีคาดหวงัให้ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ท า 
ให้งานบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถน าไปประเมินได้ และท าให้สมาชิกขององค์การยอมรับและ
รับทราบผลของงานร่วมกนั ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งยิง่  
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     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ ผูบ้ริหารท่ี สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความรู้ในหลักการ
บริหาร ดา้นระเบียบ  สามารถใช้ทกัษะในการจูงใจ สร้างความสามคัคีในหมู่ประชาชน ดงันั้น ปัจจยั
ดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการกระจายอ านาจเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน เลือกผูน้ าของตนเอง ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
อยา่งแทจ้ริง  ประเมินผลงานโดยประชาชน  มีอ านาจอิสระในการตดัสินใจ ภายใตร้ะเบียบ ดงันั้น ปัจจยั
ดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
อยา่งยิง่     
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ยอย่างยิ่งเพราะปัจจุบนัการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้นไดส่้งผลต่อการพฒันาทอ้งท่ี รวมถึงความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บา้น โดยมีคณะกรรมการ และประชาชนเป็นผูป้ระเมิน เม่ือผลปรากฏเช่นไรจะถือเป็นแนวทางใน
การน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะหลกัของการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี คือหลกัประสิทธิภาพ  คุม้ค่า รับผิดชอบ มีส่วนร่วม คุณธรรม จึงเป็นแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ผูใ้หญ่บา้น ท างานอยา่ง
มีหลักเกณฑ์ มีวินัย โปร่งใส จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งยิง่  
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ยอย่างยิ่งเพราะผูใ้หญ่บา้น
เป็นบุคคลในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมเป็น การเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ 
สนบัสนุน การปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนเองไดร่้วมตดัสินใจ จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  

    2. จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่จ  านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาไม่สูง เพียงสามารถน าขอ้ราชการไปถึงประชาชน และปฏิบติัตามหน้าท่ี ประกอบอาชีพ
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เกษตรกรเช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้ นปัจจัยด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ 
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ มีการศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง ภยัและโอกาส มีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาวยาว ส่วนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้าน ปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ เป็นหลกั ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ควรจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
   คนท่ี 15 นายพร วงคย์างษ ์ประธาน อสม. อ าเภอโพนทราย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังาน เป็นการท างานท่ีมุ่งผลส าเร็จของงานตามบรรลุวตัถุประสงค ์หนา้ท่ีตามบทบาทของ
ผูใ้หญ่บา้นมีหลายประการตั้งแต่การรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ให้บริการด้านต่าง ๆ รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทุกงานล้วนมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งยิง่  
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ท่ี
เขา้ใจคือการบริหารโดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ เก่งดา้นการบริหาร เหมือนอาชีพอ่ืน ผูใ้หญ่บา้นเป็น
บุคคลท่ีชาวบา้นให้ความไวใ้จ เคารพ และมีภาวะผูน้ า สามารถดูแลและคุม้ครองประชาชนได ้สามารถ
ประสานงานกบัหน่วยงานระดบัสูงไดเ้ขา้ใจความตอ้งการของประชาชนเป็นอยา่งดี  ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี 
จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
     1.3 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะการปฏิบติังานทุก
อยา่งตอ้งมีการประเมินจึงจะทราบไดว้า่มีความส าเร็จระดบัใด ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ หากไม่มีการ
ประเมินไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรส าเร็จ อะไรล้มเหลว และหากมีปัญหาจะแก้ไขได้อย่างไร การ



179 

ประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้นจึงมีประโยชน์ ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
     1.4 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจเป็นหัวใจของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีอ านาจในการปกครองตนเอง มีอิสระในการ
ตดัสินใจ ภายใตร้ะเบียบ  ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งยิง่        
     1.5 ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี การบริหารบา้นเมืองท่ีดี คือการ
น าเอาหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความโปร่งใส และ
หลกัความคุม้ค่า  เป็นแนวทางในการ ปฏิบติังาน ท าให้ผูใ้หญ่บา้น ท างานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ มีวินยั เป็น
ท่ียอมรับของชุมชน จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งยิง่  
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นหลกัการบริหาร
และปฏิบติังานท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เพราะเป็นการให้โอกาสประชาชนมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของประเทศร่วมกนั ไดร่้วมท างานร่วมแกปั้ญหา และพฒันาพื้นท่ีของตนเอง ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  

    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากมีองคป์ระกอบ
มาก แต่ผูใ้หญ่บา้นท างานกบัชุมชน มีกฎหมาย มีระเบียบท่ีปฏิบติัเป็นประจ า ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ 
เพราะมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ี ผูใ้หญ่บา้นอาจไม่สามารถท าตามทฤษฎีท่ีก าหนดไวไ้ด ้และอาจ
เกิดปัญหา จีงตอ้งมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อน ดงันั้นปัจจยัด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ไม่มี   
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   คนท่ี 16 นางไพบูลย ์จนัทะคดั รองประธาน อสม. อ าเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด  
    1. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มีขอ้เสนอแนะ
อะไรบา้ง 
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย เพราะผลส าฤทธ์ิหมายถึง
ความส าเร็จ มีเป้าหมายมีวิธีการท างานท่ีมีขั้นมีตอน ท าให้ผูป้ฏิบติัตั้งใจในการปฏิบติัหน้าท่ี มองเห็น
ความส าเร็จ ผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นต าแหน่งจนอายุ 60 ปี การท างานเพื่อความสุขของประชาชน ดงันั้น ปัจจยั
ดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
     1.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เห็นดว้ยเพราะ มืออาชีพหมายถึง
ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานท่ีมี ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการก าหนดนโยบาย 
ความสามารถในการประสานงาน และความสามารถในการเป็นผูน้ า และสามารถแกปั้ญหา และสร้าง
ศรัทธาให้กบัประชาชนได ้ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ เห็นด้วย เพราะปัจจุบนัเป็นยุคท่ีประชาชน
สามารถติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวางสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได ้มี
ความรู้ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็น ต่อผูก้ารท างานของผูบ้ริหารอย่างกวา้งขวาง เสนอ
ปัญหา  แกปั้ญหา และให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ จึงส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะ ทุกงานปัจจุบนัควรมีการปรเมินทั้งส้ิน จึงสามารถระบุขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยในการปฏิบติังาน
และน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ ดังนั้ นปัจจัยด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เห็นดว้ยเพราะการบริหารจดัการท่ีดี 
ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบต่องาน หลกัความโปร่งใส หลกัการมี
ส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า หากผูใ้หญ่บา้นสามารถน ามาใช ้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่ือวา่ประชาชนจะ
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ได้รับประโยชน์ และมีชีวิตท่ีปลอดภยั สมบูรณ์ ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เห็นดว้ย เพราะการมีส่วนร่วม เป็น
การระดมทรัพยากรการบริหารของทอ้งท่ี  ประชาชนสามารถตดัสินใจอนาคตของทอ้งท่ีของตนเอง เม่ือ
มีส่วนร่วม ประชาชนมีความสามัคคี มี ความภาคภูมิใจพร้อมให้ความร่วมมือ  ดังนั้ น ปัจจัยด้าน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
    2. จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     2.1 ปัจจยัด้านสมรรถนะ ด้วยกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณ ว่าปัจจยัสมรรถนะไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ ใน
การผูใ้หญ่บา้นปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น ใช้ประสบการณ์ ทั้งดา้นกฎหมาย ระเบียบ ความไวว้างใจ
ความเคารพนบัถือของประชาชนเป็นหลกั ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่น่าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็        
     2.2 ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผล
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ือง ยาก ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ตอ้ง
อาศยัเวลา ดังนั้ นปัจจัยด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ควรส่งเสริมกิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 
 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบั  ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด     
  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อยืนยนัผลการวิจยั
เชิงปริมาณ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีจ านวน 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 4) ปัจจยั
ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 6) ปัจจยัด้าน
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ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยั
ดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์  
  ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 16 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ผล
ปรากฏ ดงัน้ี   
   กลุ่มที ่1   
    1. ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ ปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีจ านวน 6 ปัจจยัไดแ้ก่   
     1.1 ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ปัจจยัด้านน้ีผูร่้วมสนทนามี
ความเห็นตรงกนัว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ดา้นน้ี เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ
น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ เป็นไป
ตามหลกัวิชาการ ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานหมายถึง การท างานท่ีมุ่งความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของงาน ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างาน และพร้อมให้ตรวจสอบ โดยเฉพาะด้าน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท าให้การบริหารสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้มีความกระจ่าง โอกาสท่ีงานจะส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีก็มีมากข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มี  มี
ขอ้เสนอแนะวา่ ให้มีการก าหนดวตัถุประสงค์ของงานให้ชดัเจน ครอบคลุม ตามภารกิจ และปฏิบติัได ้
และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบร่วมกนั ท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน   
     1.2 ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นพอ้ง
ต้องกันว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการน าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยไดส้รุปร่วมกนั
ว่า การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เป็นเทคนิค เป็นความสามารถเฉพาะตวั ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัประชาชน ให้กบัผูบ้งัคบับญัชา รวมถึงผูร่้วมงาน ยอมรับในความสามารถของผูใ้หญ่บา้น  และ
กระท าการตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารท่ีมีความคิดริเร่ิม 
มีกระบวนการในการใชอิ้ทธิพลและบารมี ท่ีให้บรรลุวตัถุประสงค ์ของงานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสุข
ของประชาชน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  มีขอ้เสนอแนะว่า ผูใ้หญ่บา้นควรได้รับการอบรมเก่ียวกบัการ
บริหารแบบมืออาชีพอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 
     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ  ผลการสนทนากลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้านหลักการกระจายอ านาจ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะการกระจายอ านาจเป็นการ
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แบ่งเบาภาระงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ี ผูใ้หญ่บา้นเป็น
บุคลากรท่ีมีความพร้อมอยูแ่ลว้ เขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน เป็นผูป้ระสานงานกบัชุมชน 
โดยมีความสัมพนัธ์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กบัชุมชนท่ี การกระจายอ านาจ  ตามการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จึงท าให้ผูใ้หญ่บา้นปฏิบติังานได้สอดคล้องกบัความเป็นจริง ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้  
     1.4 ปัจจยัด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เช่นเดียวกับปัจจยัอ่ืน ผูเ้ข้าร่วม
สนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 1 มีความเห็นร่วมกนัวา่ ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน  มีอิทธิพลต่อ 
การน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดย
สรุปว่าแต่ละหมู่บา้นมีการประเมินผลการปฏิบติังานทุกแห่ง เช่นดา้นการพฒันา การรักษาความสงบ
เรียบร้อยไวอ้ยา่งชดัเจน  สามารถน าไปปรับปรุงการปฏิบติัได ้ เป็นตน้ และมีขอ้เสนอแนะวา่ควนมีการ
ประเมินทุก 6 เดือนเพื่อจะไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้น 
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ผลการสนทนากลุ่ม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะ การบริหารจดัการท่ีดี 
เป็นแนวทางการบริหารหรือการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทั้งการบริหารและการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้าน โดยมีหน่วยงานกลางคือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นท่ี
สอดคลอ้งและยอมรับ โดยน าหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม  หลกัความรับผิดชอบต่องาน หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า  มาปฏิบติัในภารกิจ  เพื่อความ สุขของประชาชน จึง
ท าให้สามารถพฒันาและแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ปัจจยัด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผลการสนทนากลุ่ม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะประชาชนมีโอกาส
และมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหน้าท่ี ประชาชนมีความรู้สึกในการพฒันา พื้นท่ีของตนเอง   ท าให้เกิด
ความถูกตอ้ง และป้องกนัความผิดพลาด ทุกคนมีแนวทางเดียวกนั  ไม่มีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์
ภายในองคก์าร ในขณะเดียวกนั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 1 มีความเห็นร่วมกนัวา่  ในการมีส่วน
ร่วมนั้นประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านอย่างแท้จริง จึงควรมีการ
ส่งเสริมความรู้ของประชาชนเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นอยา่งแทจ้ริง 
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    2. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้น
สมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจยัดงักล่าวไดน้ ามาสนทนากลุ่มสามารถสรุปได ้
ดงัน้ี  
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 1 มีความเห็นร่วมกนัวา่
ปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ เพราะ เป็นเร่ืองท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี และมีความซบัซ้อนท าให้น าไปปฏิบติัยาก ผูใ้หญ่บา้นตอ้ง
มีความรู้ สนใจศึกษา และมีการปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่ข้อเท็จจริงคือ กว่าร้อยละ 80 
ผูใ้หญ่บา้นมีอาชีพเกษตรกร มีภารกิจมาก เวลาท าความเขา้ใจกบัทฤษฎีน้ีมีนอ้ยมาก  ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ี
จึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                             
     2.2 ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 1 มีความเห็น
ร่วมกนั ว่าปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผลเพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์  เป็นเร่ืองยาก เช่นเดียวกบัปัจจยั
สมรรถนะ  วิธีการเชิงกลยุทธ์ มีการศึกษา  ท่ีเป็นลกัษณะวิชาการ มีองค์ประกอบ ท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี 
ส่วนการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น  ปฏิบติังานตามนโยบายของ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ี
จึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
   กลุ่มที ่2 
    1. ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ ปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีจ านวน 6 ปัจจยัไดแ้ก่   
     1.1 ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ปัจจยัด้านน้ีผูร่้วมสนทนามี
ความเห็นตรงกนัวา่ ปัจจยั ดา้นน้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะ การท างานท่ี มุ่งความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของงานอยู่แล้ว การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นส่ิงท่ีบอกว่าผูใ้หญ่บ้ามีความสามารถ
หรือไม่ มีขอ้ใดท่ีตอ้งน ามาปรับปรุง การปฏิบติังานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงความส าเร็จนั่นเอง ท า
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มีขอ้เสนอแนะวา่ ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  ควรเป็นส่ิงแรกท่ี
ตอ้งท าใหเ้กิดผล   
     1.2 ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นพอ้ง
ต้องกันว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการน าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยไดส้รุปร่วมกนั
ว่า การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจัดการท่ีผูบ้ริหารหรือผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้
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ความสามารถในเร่ืองท่ีตนบริหาร เช่นผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและ
อยู่ในต าแหน่งจนอายุ 60 ปี ได้รับการอบรมด้านกฎหมาย มีผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ และ
ปลดัอ าเภอ รวมถึงหวัหนา้ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นผูร่้วมปฏิบติังาน จึงถือไดว้่าเป็นนกับริหารมืออาชีพ
ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเอง ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มีขอ้เสนอแนะวา่ ผูใ้หญ่บา้นมีการประชุมสัมมนา
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในอ าเภอเดียวกนั หรือต าบลเดียวกนั เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันา
ร่วมกนั  
     1.3 ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ  ผลการสนทนากลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้านหลักการกระจายอ านาจ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ งน้ีเพราะปัจจุบันบ้านเมือง
เปล่ียนแปลงทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนในแต่ละหมู่บา้นมีหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั 
เช่นลกัษณะภูมิประเทศ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการประกอบอาชีพ ผูใ้หญ่บา้นในฐานะผูบ้ริหารและผูน้ า 
จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการปรับสภาพการปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ของพื้นท่ี ท าใหก้ารตดัสินใจในการพฒันาและแกปั้ญหาแตกต่างกนั ดงันั้นการกระจายอ านาจเป็นความ
จ าเป็น  ในการตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  มีขอ้เสนอแนะวา่ 
ผูใ้หญ่บา้นควรมีการ ร่วมมือกบัหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อการศึกษา
และวจิยัสภาพแวดลอ้มท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 2 มี
ความเห็นร่วมกนัวา่ ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ดเพราะมีการประเมินผลการปฏิบติังานมีความจ าเป็นท่ี
จะช้ีว่า งานใดส าเร็จ งานใดต้องปรับปรุงเพราะในการประเมินมีการระบุข้อเสนอแนะไว้ด้วย 
ผูใ้หญ่บา้นสามารถน าไปใช้ในการพฒันางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอ้เสนอแนะว่าควรมีการ
ประเมินโดยองค์การวิชาการ เช่นสถาบันการศึกษาระดับสูง เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นกลางและ
หลากหลาย 
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ผลการสนทนากลุ่ม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะ การบริหารจดัการท่ีดี  
มีองค์ประกอบท่ีครอบคลุมการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยน าหลักการส าคัญมาใช้ในการปฏิบัติในฐานะ
ผูบ้ริหาร เช่น หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม  หลกัความรับผิดชอบต่องาน หลกัความโปร่งใส หลกัการมี
ส่วนร่วม และหลกัความเป็นตน้ หากน ามาปฏิบติัครบทุกองค์ประกอบ จะก่อให้เกิดผลส าเร็จในการ
ปฏิบติัในภารกิจ ขอ้เสนอแนะคือใหมี้การน าหลกัน้ีมาปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผลการสนทนากลุ่ม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัประเทศไทยมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และประชาธิปไตยท่ีดีท่ีสุดคือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพราะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็น สามารถเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติั
หน้าท่ี ตดัสินใจ เสนอปัญหา แนวทางแกปั้ญหาและพฒันา ท าให้มีความรักความผูกพนักบัพื้นท่ีของ
ตนเอง ในขณะเดียวกนั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 2 มีความเห็นร่วมกนัวา่  ในการมีส่วนร่วมนั้น
ควรท าอยา่งมีหลกัการ เป็นระบบเดียวกนั แบละมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
    2. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้น
สมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจยัดงักล่าวไดน้ ามาสนทนากลุ่มสามารถสรุปได ้
ดงัน้ี  
     2.1 ปัจจัยด้านสมรรถนะผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 2 มีความเห็น
เช่นเดียวกบักลุ่มท่ี 1 คือเห็นวา่ ปัจจยัสมรรถนะยงัไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี เพราะโดย
ทฤษฎีมีความเป็นวิชาการสูงเป็น แนวคิดทฤษฎี ท่ีมีองคป์ระกอบมาก ผูน้ ามาปฏิบติัตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ 
และมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่ผูใ้หญ่บา้นมีภารกิจในการประกอบอาชีพของครอบครัวโดย
สภาพท่ีเป็นจริง และสังคมหมู่บา้นตอ้งพฒันาให้เป็นสังคมการเรียนรู้ก่อน  ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                             
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มคือ ควรมีการสนบัสนุนหมู่บา้นให้เป็นสังคมการเรียนรู้มากข้ึน 
เพื่อรองรับทฤษฎีการบริหารแบบใหม่ ๆ 
     2.2 ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มท่ี 1 มีความเห็น
ร่วมกนั ว่าปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผลเพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารท่ี
มีโครงสร้างหนา้ท่ีเป็นระบบ มีบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีมีจ านวนมากพอสมควร และผูป้ฏิบติัสามารถใช้
ทฤษฎีน้ีไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน มีความรู้ความสามารถดา้นการวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก เช่นเดียวกบั
ปัจจยั  วิธีการเชิงกลยุทธ์ มีการศึกษา  ท่ีเป็นลกัษณะวิชาการ มีองคป์ระกอบ ท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี ส่วน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น  ปฏิบติังานตามนโยบายของ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มคือ ควรมีการส่งเสริมใหผู้ใ้หญ่บา้นมีความรู้เร่ืองการบริหารท่ีหลากหลาย 
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   กลุ่มที ่3 
    1. ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ ปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีจ านวน 6 ปัจจยัไดแ้ก่   
     1.1 ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ผูร่้วมสนทนามีความเห็นตรงกนัว่า 
ปัจจยั ดา้นน้ี มีความจ าเป็นในการน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอด็ เพราะ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงความส าเร็จ ตามวตัถุประสงคข์องงานและทุกงานของ
ทุกองค์การล้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ถ้ายึดปัจจยัน้ีจะท าให้มีความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นผลดี ผูเ้ข้าร่วม
สนทนากลุ่ม มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของงานทุกขอ้ในระเบียบ    
     1.2 ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นพอ้ง
ต้องกันว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการน าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยไดส้รุปร่วมกนั
วา่ การบริหารจดัการแบบมืออาชีพคือการบริหารและการปฏิบติังานโดยผูท่ี้ประสบการณ์และมีความ
ช านาญ พร้อมทั้ งสามารถกระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีสาวนร่วมได้ ท่ีส าคัญคือผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติมี
ความสามารถในการมองปัญหาและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  มีขอ้เสนอแนะวา่ควรส่งเสริมให้สถาบนัผูใ้หญ่บา้นเป็นสถาบนัแห่ง
การเรียนรู้ เพราะจะสามารถพฒันาความสามารถให้เป็นมืออาชีพในระดบัสูงข้ึน  
     1.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  ผลการสนทนากลุ่ม สรุปวา่ปัจจยัดา้นหลกัการ
กระจายอ านาจ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะ การกระจายอ านาจเป็นหลกัการท่ีส่งเสริมให้คนกลา้แสดง
ความเห็น กลา้ตดัสินใจ และกลา้พฒันาในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของพื้นท่ีอยา่งไรก็ตามการ
ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านมีระเบียบและกฎหมายรองรับอยู่แล้วและมีผูบ้ริหารส่วน
ภูมิภาคระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอคอยสนบัสนุนและให้ความร่วมมือ จึงเป็นการกระจายอ านาจท่ีอยู่
ภายใตน้โยบายของประเทศ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  มีขอ้เสนอแนะวา่ ผูใ้หญ่บา้นควรมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวา่งกนัอยา่งเนืองนิตย ์เพื่อการพฒันาทอ้งท่ี  
     1.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มสนบัสนุนว่า 
ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ดเพราะการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือการบริหารของทุก
หน่วยงานในการรับรองความสามารถของหน่วยงานวา่สามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
หาไม่มีการประเมิน จะไม่สามารถทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของงาน ไม่ทราบวา่คือปัญหา ท าให้ไม่สามารถ
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แกปั้ญหาไดต้รงจุด ดงันั้นการประเมินผลการปฏิบติั จึงมีความจ าเป็นท่ี และมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการ
ประเมินทุก 6 เดือน   
     1.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ผลการสนทนากลุ่ม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพราะในการบริหารหรือ
การ ปฏิบติังานทุกองคก์ารตอ้งค านึงถึงระเบียบ ความถูกตอ้ง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัและหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ขอ้เสนอแนะคือให้มีการน าหลกัน้ี
มาปฏิบติัอยา่งจริงจงั และอยา่งสม ่าเสมอกบัทุกงาน 
     1.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผลการสนทนากลุ่ม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมสามารถ
สร้างความภาคภูมใจใหก้บัสมาชิกชุมชน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั ทุ่มเทให้กบัการท างานร่วมกนั   
และให้ขอ้เสนอแนะว่าในการมีส่วนร่วมนั้นควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีความเขา้ใจตรงกนัทั้งใน
หลกัการและแนวทางปฏิบติั   
    2. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้น
สมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจยัดงักล่าวไดน้ ามาสนทนากลุ่มสามารถสรุปได ้
ดงัน้ี  
     2.1 ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา มีความเห็น วา่ ปัจจยัสมรรถนะยงัไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี เพราะเป็นส่ิงท่ีมีการปฏิบติัหลายขั้นตอน มีการประเมิน
ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎีท่ีต่างกบัท่ีมาของผูใ้หญ่บา้นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึง
ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด 
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มคือ ควรมีการน าหลกัการน้ีมาส่งเสริมความหลากหลายในการปฏิบติังาน 
     2.2 ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นร่วมกนั วา่ปัจจยัการ
ใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยอา้งถึงเหตุผลเช่นเดียวกับปัจจยัสมรรถนะ คือเป็นงานท่ีเป็นวิชาการ มีขั้นตอน
การศึกษาก่อนท่ีจะลงสู่การปฏิบติั แต่องคก์รผูใ้หญ่บา้นมีเพียงคณะกรรมการท่ีปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวแ้ลว้ น้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ขอ้เสนอแนะของกลุ่มคือ ควรมีการส่งเสริมให้ผูใ้หญ่บา้นมีความรู้เร่ืองการบริหารท่ี
เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองเป็นเบ้ืองตน้ก่อน 
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  สรุปการวจัิยเชิงคุณภาพ  
   จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่าปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มี 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 1)
ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน2)ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3)ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ 4)ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มี2 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัสมรรถนะ และปัจจยัปัจจยัการ
ใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์ เพื่อเป็นการยนืยนัการเกิดองคค์วามรู้ใหม่ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
ยนืยนัตามผลการวจิยัเชิงปริมาณ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
    1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนา
กลุ่มทุกกลุ่ม เห็นดว้ยอย่างยิ่งเพราะประเทศไทยมีการผสมผสานการบริหารท่ีหลากหลายแนวคิด และ
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเทคนิคการบริหารยุคใหม่ เป็นการเปล่ียนวิธี
คิดและไดน้ ามาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐทุกระดบั ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของงานไวอ้ย่างชัดเจน วดัความก้าวหน้าของปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี และสามารถ
เปรียบเทียบผลของงานกบัส่ิงท่ีคาดหวงัของความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้เม่ือเป็นเช่นน้ีผูป้ฏิบติังานจะดีรู้วา่
ตนเองมีความสามารถอยา่งไร และควรพฒันาตนเองอยา่งไร ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
    2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนา
กลุ่มทุกกลุ่ม เห็นด้วยเพราะ การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจดัการโดยผูรู้้ สามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามก าหนดเวลา มีความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมาย และดา้นหลกัการบริหาร มีการบริหารท่ีมี
ระบบ มีขั้นตอน มีการก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพฒันาองค์กร มีความสามารถ
หลายหลายท่ีเหมาะกบัการปฏิบติังานในหน้าท่ี เช่นความสามารถในการวางแผน การก าหนดนโยบาย 
การประสานงาน และการเป็นผูน้ า การแกปั้ญหา และสร้างศรัทธาให้กบัประชาชนได ้ผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็น
นกับริหารงานแบบมืออาชีพ เป็นผูท่ี้บริหารงานตามระเบียบและกฎหมาย เป็นบุคคลท่ีประชาชนเช่ือมัน่
ในความสามารถ ถือว่าเป็นมืออาชีพ ใช้ทกัษะในการจูงใจให้ประชาชนเคารพกฎหมายและมีความ
สามคัคีภายในหมู่บ้านของตนเอง ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั ร้อยเอด็  
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    3. ปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม   
เห็นดว้ย เพราะการกระจายอ านาจเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผูน้ าของตนเอง มีส่วนร่วม เช่น
ชุมชน สามารถติดตามการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร สามารถประเมินผลงานโดยประชาชน ท าให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการพฒันา มีการเสนอปัญหา   
เสนอวธีิแกปั้ญหา และใหค้วามร่วมมือในการ ปฏิบติังาน มีอ านาจอิสระในการตดัสินใจ ภายใตร้ะเบียบ 
ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐใหม่อิสระแต่อย่างใด ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด              
    4. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่ม
ทุกกลุ่ม เห็นดว้ย วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ ปัจจุบนัการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูใ้หญ่บ้านได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน และ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนในการประเมินดว้ย จึงสามารถระบุขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยในการปฏิบติังาน และสามารถน า
ขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้จึงท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานได ้ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั ร้อยเอด็          
    5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนา
กลุ่มทุกกลุ่ม เห็นด้วยเพราะการบริหารจดัการท่ีดีเป็นแนวทางการบริหารหรือการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
การยอมรับทัว่โลก เป็นหลกัการพื้นฐานในการสร้างและพฒันาความเป็นอยูข่องคนในสังคมทุกประเทศ
ให้มีการพฒันาท่ียุติธรรม เท่าเทียมกนัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การด าเนินการน้ีตอ้งเกิดจากความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระจายอ านาจให้เกิดความโปร่งใส  มีค าตอบพร้อมเหตุผลท่ี
สามารถช้ีแจงกนัไดร้วมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมอยา่งเท่าเทียม เป็นลกัษณะของการ
ปกครองหรือการบริหารงานด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีงามเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยน าหลกันิติธรรม คือหลกักฎหมาย หลกัคุณธรรม คือคุณงามความดี หลกัความรับผิดชอบ
ต่องาน หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่ามาใช้ มาปฏิบติัใน
ภารกิจของรัฐ เพื่อความสะดวกและประโยชน์สุขของประชาชน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน    
    6. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่ม
ทุกกลุ่ม เห็นดว้ยอย่างยิ่งเพราะการมีส่วนร่วมเป็นกลไกกระบวนการท่ีประชาชนมีโอกาสและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจอย่างเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นโอกาสในการเขา้ร่วมโดยผ่านตวัแทน การ
ใหเ้สรีภาพแก่ส่ือมวลชนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงประชาชนโดยทัว่ไป ในการแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษว์ิจารณ์อยา่งสร้างสรรค ์ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
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การด าเนินงานของทุกหน่วยงานรวมทั้งผูใ้หญ่บา้นดว้ย เพราะเป็นการให้โอกาสประชาชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ร่วมท างาน ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม เห็นด้วยว่าปัจจยัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มยนืยนัตามผลการวจิยัเชิงปริมาณ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
    1. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม ว่าปัจจยั
สมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพราะ เป็นเร่ืองท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี เขา้ใจยาก มีองค์ประกอบมาก ในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้น ใช้ประสบการณ์ ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบ และความใกลชิ้ด และความสนิทสนมในการ
ท างาน รวมถึงความไวว้างใจ ความเคารพนบัถือของประชาชนเป็นหลกั ท างานกบัชุมชน มีกฎหมาย มี
ระเบียบท่ีปฏิบติัเป็นประจ า ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด                                           
    2. ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม 
เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผลเพราะ เป็นเร่ือง ยาก ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ดา้นกลยุทธ์ ตอ้งอาศยัเวลา บางคร้ังอาจท าให้ผูใ้หญ่บา้นมีความสับสน มีการศึกษา สภาพแวดลอ้ม มี
การศึกษาคือจุดอ่อน จุดแข็ง ภยัและโอกาส เป็นเร่ืองใหม่และเขา้ใจยาก ตามวิธีวิธีการเชิงกลยุทธ์   คือ
การปฏิบติังานท่ีมีการวางแผนระยะยาว ส่วนการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีกฎหมายก าหนดอยู่แล้ว ดังนั้นปัจจยัด้านน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
    ตอนที่ 8 การสร้างรูปแบบปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด  
  1. รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการกระจาย
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อ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผล การปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และ 6) 
ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถสร้างรูปแบบดงัน้ี  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
ภาพที ่4.1  รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด    
 
  2. จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ และผลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูรู้้ 
และการประชุมกลุ่มย่อย ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ปรากฏผลเป็นรายดา้นตามตวัแปรอิสระ 
ดงัน้ี 
   2.1 ปัจจยัด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ
และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผูป้ระชุมกลุ่มย่อยเห็นด้วยว่า ปัจจยัด้านน้ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะเป็นการ
พฒันาวิธีคิดในการปฏิบติังาน และไดน้ ามาปรับใช้ในการบริหาร และปฏิบติังานตั้งแต่ระดบักระทรวง 
ระดบัจงัหวดัรวมถึงระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องงาน 
และวดัความก้าวหน้าของปฏิบติังาน ได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบผลของงานกบัส่ิงท่ี
คาดหวงั ท่ีก าหนดไว ้   
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ 

3. ปัจจยัดา้นการกระจาย        
     อ านาจ 

    4. ปัจจยัดา้นการประเมินผล 
        การปฏิบติังาน    

5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี     

ปัจจยัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
 
 

6. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
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ภาพที่ 4.2 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน    
          
   2.2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ
และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผูป้ระชุมกลุ่มย่อยเห็นด้วยว่า ปัจจยัด้านน้ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ การ บริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจดัการโดยผูมี้ความสามารถท่ีเหมาะกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีทั้ง
ดา้นระเบียบ กฎหมาย และดา้นหลกัการบริหาร สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
ท่ีมีระบบ มีขั้นตอน เช่นมีการก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ มีการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การประสานงาน และการเป็นผูน้ าในการแก้ปัญหา และสร้างศรัทธาให้กับประชาชนได ้
ผูใ้หญ่บา้น เป็นบุคคลท่ีประชาชนเช่ือมัน่ในความสามารถ ใช้ทกัษะในการจูงใจ ประชาชน ถือวา่เป็น
การบริหารแบบมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาวธีิคิดในการ
ปฏิบติังาน 

น ามาปรับใชใ้นการบริหารและ
ปฏิบติังาน 

การวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องงาน

นกัเรียนได ้

วดัความกา้วหนา้ของปฏิบติังาน 

ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

เปรียบเทียบผลของงานกบัส่ิง
ท่ีคาดหวงั 
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ภาพที่ 4.3 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
 
   2.3 ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผูป้ระชุมกลุ่มย่อยเห็นดว้ยว่า ปัจจยัดา้นน้ีส่งผลต่อความส าเร็จในใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ การ กระจายอ านาจเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผูน้ าของตนเอง และมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
สามารถประเมินผลงานโดยประชาชน ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แทจ้ริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันา ประชาชนสามารถเสนอปัญหา เสนอวิธีแกปั้ญหา ผูบ้ริหารมี
อ านาจในการตดัสินใจภายใตร้ะเบียบ แต่ทั้งน้ีการกระจายอ านาจยงัต้องอยู่ภายใตบ้ทบงัคบัว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐใหม่อิสระแต่อย่างใด ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด          
     
 
 
 
 
 
 

เป็นการบริหารจดัการโดยผูมี้
ความสามารถ 

 

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   

มีการบริหารท่ีมีระบบ มี
ขั้นตอน 

 

การเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหา 
 

ประชาชนเช่ือมัน่ในความสามารถ 
 

ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการแบบ

มืออาชีพ 

ใชท้กัษะในการจูงใจ
ประชาชน 
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ภาพที่ 4.4 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการกระจายอ านาจ    
 
   2.4 ปัจจยัดา้นการประเมินผลการจากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผูป้ระชุมกลุ่มย่อยเห็นดว้ยว่า ปัจจยัดา้นน้ีส่งผลต่อความส าเร็จในใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ ปัจจุบนัการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้นไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน และ เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการประเมินดว้ย จึงสามารถระบุขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยในการปฏิบติังาน และ
สามารถน าขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้จึงท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานได ้ทั้งในส่วน
ท่ีเป็นค าแนะน าจากส่วนราชการและจากประชาชน   ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั ร้อยเอด็           
          
 
 
 
 
 
 
 

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเลือก
ผูน้ าของตนเอง 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารผูบ้ริหาร 

สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน

อยา่งแทจ้ริง  

ประชาชนสามารถเสนอปัญหา  
เสนอวิธีแกปั้ญหา 

ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

ผูบ้ริหารมีอ านาจในการ
ตดัสินใจภายใตร้ะเบียบ 
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ภาพที่ 4.5 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน  
 
   2.5 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผู ้ประชุมกลุ่มย่อยเห็นด้วยว่า ปัจจัยด้านน้ีส่งผลต่อ 
ความส าเร็จในในการ ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการบริหาร
จดัการท่ีดี หรือ Good Governance เป็นแนวทางการบริหารท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก เป็นหลกัการ
พื้นฐานในการสร้างและพฒันาความเป็นอยูข่องคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพฒันาท่ี ยุติธรรม เท่า
เทียมกนัและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การด าเนินการน้ีตอ้งเกิดจากความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อกระจายอ านาจให้เกิดความโปร่งใส มีค  าตอบพร้อมเหตุผลท่ีสามารถช้ีแจงกนัได้
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อความสะดวกและประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยน าหลักนิติธรรม คือหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม คือคุณงามความดี หลักความ
รับผิดชอบต่องาน หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่ามาใช ้มา
ปฏิบติัในภารกิจของรัฐ ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น  
 
 
 
 

มีคณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน    
 

ประชาชนมีส่วนในการประเมิน 
 

สามารถระบุขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย
ในการปฏิบติังาน    

 

สามารถน าขอ้เสนอแนะไปแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 

 

ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

สามารถปรับปรุงการ
ปฏิบติังานได ้
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ภาพที่ 4.6 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 
   2.6 ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผู ้ประชุมกลุ่มย่อยเห็นด้วยว่า ปัจจัยด้านน้ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในในการ ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะการมีส่วน
ร่วมเป็นกลไก ท่ีประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity)   
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อยา่งสร้างสรรค์ ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการด าเนินงานของผูใ้หญ่บา้น เพราะ ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของพื้นท่ี
ร่วมกนั ร่วมท างาน ร่วมแกปั้ญหา และพฒันาพื้นท่ีของตนเอง การมีส่วนร่วมสามารถสร้างความภาคภูม
ใจให้กบัสมาชิกชุมชน ทุ่มเทให้กบัการท างานร่วมกนั จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
 
 
  
 
 
 
 

เป็นแนวทางการบริหารท่ี
ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นหลกัการพ้ืนฐานในการสร้าง
และพฒันาความเป็นอยูข่องคน 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

 

มีค าตอบพร้อมเหตุผลท่ีสามารถ
ช้ีแจงกนัได ้

 

ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสงัคมอยา่ง

เท่าเทียม 
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ภาพที่ 4.7 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
 
  3. จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ และผลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูรู้้ 
และการประชุมกลุ่มย่อย ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ปรากฏผลเป็นรายดา้นตามตวัแปรตาม 
ดงัน้ี 
   3.1 ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
6) ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์ และ 7) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม     
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมีโอกาสและมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ    

ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
วพิากษว์จิารณ์อยา่งสร้างสรรค ์

เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการด าเนินงาน 

ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ประเทศร่วมกนั       

สร้างความภาคภูมใจใหก้บัสมาชิก
ชุมชน 

 

ปัจจยัดา้นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 

 

ชุมชนทุ่มเทใหก้บั
การท างานร่วมกนั 
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ภาพที่ 4.8 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย    
 
   3.2 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัด้านสมรรถนะ  
4)ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 5) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 6) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี และ 7) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม     
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 

 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ 

 

4.ปัจจยัดา้นการ ประเมินผล
การปฏิบติั 

 

5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

6.  ปัจจยัการใชว้ธีิการ 
เชิงกลยทุธ์ 

 

ดา้นการปกครองและ
การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

3.ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
 

7. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
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ภาพที่ 4.9 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม 
 
   3.3 ด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจบัเชิงคุณภาพพบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัด้าน
สมรรถนะ 4) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 5) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 6) ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  และ 7) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม     
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ 

 

4. ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

  5. ปัจจยัดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

6. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจและการ
พฒันาสงัคม 

3. ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

 
7. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม 
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ภาพที่ 4.10 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
   3.4 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 6 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
และ 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม    
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

  

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ 

 

4. ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

 

5. ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

 

6. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

ดา้นการอ านวยความ
ยติุธรรมใหก้บั
ประชาชน 

3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 
7. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม     
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ภาพที่ 4.11 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ    
 
   3.5 ด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี   
6) ปัจจยัดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ และ 7) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม       
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ 

4. ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติั 

 

5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

ดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  3. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
 

6. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม     
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 ภาพที่ 4.12 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการบริการ  
       
   3.6 ด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัด้าน
สมรรถนะ 4) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 5) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 6) ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และ 7) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ 

 

4. ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

6. ปัจจยัดา้นการใชว้ธีิการ
ปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ 

  

    
ดา้นการบริการ 

3. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
 7. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม           
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ภาพที่ 4.13 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการเป็นผูน้ าชุน 
 
   3.7 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 6 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
และ 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม    
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ 

 

4. ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

5. ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

6. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

ดา้นการเป็นผูน้ า
ชุมชน 

3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 
 

7. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม           
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ภาพที่ 4.14 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการเป็นควัแทนภาครัฐ 
 
   3.4 ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิง
ปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นน้ี มี 6 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการ
กระจายอ านาจ 4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี
และ 6) ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม    
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ 

4. ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติั 

 

5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

ดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  3. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
 

6. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม     
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ภาพที่ 4.15 รูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพ 

4. ปัจจยัดา้นการประเมินผล
การปฏิบติั 

 

5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

 

ดา้นการประสานงาน
กบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

3. ปัจจยัดา้นการกระจาย
อ านาจ 

 

6. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม     
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ภาพที่ 4.16  รูปแบบปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 
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1.ปัจจยัดา้นมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ 

2.ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการแบบ

มืออาชีพ 

3.ปัจจยัดา้นการ
กระจาย 
อ านาจ 

 

การพฒันา
แนวคิด การปรับใชก้บั

การบริหาร 

การวดัผล
ประเมินผล 

ปฏิบติังาน
อยา่งมี
ระบบ 

บริหารโดย
ผูมี้

ความสามา
รถ 

มีทกัษะจูง
ใจ

ประชาชน 
 

ประชาชน
เลือกผูน้ า ประชาชน

สามารถ 
เสนอปัญหา 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ประเมินผล 

“ปัจจยัการบริหาร
จดัการภาครัฐแนว
ใหม่ท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอด็” 

ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอด็ 8  
ดา้น ดงัน้ี 1)  ดา้น
การปกครองและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
2)  ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจและการ
พฒันาสงัคม  
3)  ดา้นการอ านวย
ความยติุธรรมให้กบั
ประชาชน  
4) ดา้นการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  
5)  ดา้นการบริการ 
6) ดา้นการเป็นผูน้ า
ชุมชน 
7) ด้านการเ ป็น
ตวัแทนภาครัฐ      
8) ดา้นการ
ประสานงานกบั
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 

6.ปัจจยัดา้น
ประชาธิปไตย 

5. ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

4.ปัจจยัดา้นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 

ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็น

เจา้ของ 

ชุมชนทุ่มเท
การท างาน 

เป็นหลกัการ
บริหารสากล 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี

ดี 

สงัคมมีส่วน
ร่วม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชน
สามารถ
เสนอแนะ 

ปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

   
 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด” เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี(Mixed Research)โดย
ใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาระดบั
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 3) เพื่อศึกษาระดบั
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ กับความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ระดบัใด 4) เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
5) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด และ 6) เพื่อสร้างรูปแบบปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ในจงัหวดัร้อยเอ็ด กลุ่ม
ตวัอยา่งการวจิยัเชิงปริมาณไดแ้ก่ ผูไ้ดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวนรวม 263 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ของ 
Yamane (1973, p. 727) การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 16 คน และการประชุม
กลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยแบ่งเป็น3 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 82 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .92 
และแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์ และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group)  
 สถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล ตอนท่ี 1 ใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 
2 ระดับปัจจยั ใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนท่ี 3 ใช้ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของ Pearson’s Product-Moment Co-efficient และการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณเชิง
เส้นตรง (Multiple Linear Regression) โดยวิธี Stepwise ตอนท่ี 4 ใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์  และ
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กลุ่มเป้าหมายจ านวน 16 คน และการจดักิจกรรมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) จ  านวน 16 คน ท่ีไม่
ซ ้ ากบักลุ่มใหส้ัมภาษณ์ แลว้น าเสนอผลการวจิยัตามล าดบั  

  1.  สรุปผล 
  2.  อภิปรายผล 
  3.  ขอ้เสนอแนะ 
  

5.1 สรุปผล 
 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด” น ามาสรุปผล ดงัน้ี  
  5.1.1  ผลการวจัิยเชิงปริมาณ สรุปได ้ดงัน้ี    
    5.1.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 263 คน จ าแนกตามประเภทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่นายอ าเภอ/ปลดัอ าเภอฯ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93 เกษตร
อ าเภอ/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 พฒันาการอ าเภอ/นักวิชาการ
พฒันาชุมชน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรก

หรือตวัแทน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10และประธาน อสม. ต าบลหรือตวัแทน จ านวน 66 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.10 
    5.1.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ดา้นการกระจาย
อ านาจ ดา้น การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นสมรรถนะ และดา้น
การใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ 
    5.1.1.3 ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบั มากทั้ง 8 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ ดา้นการอ านวย
ความยติุธรรมใหก้บัประชาชน ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการประสานงานกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม และดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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    5.1.1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่กบั
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 1) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้น
การปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยมากท่ีสุด 2) ด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  ดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคมมากท่ีสุด 3) ดา้นสมรรถนะ มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการเป็นตวัแทนภาครัฐมากท่ีสุด 
4) ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 5) ดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชนมากท่ีสุด 6) ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคมมากท่ีสุด 7) ด้านการใช้วิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  ดา้น
การส่งเสริมการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด 8) ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้น
การเป็นตวัแทนภาครัฐ มากท่ีสุด 
     5.1.1.5 ผลการการวเิคราะห์ ตวัแปรดา้นปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  สามารถอภิปรายตวั
แปรตาม  คือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม 
ไดร้้อยละ 67.10 มีค่า R2 = .671 และมีค่า F = 186.175 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (α = .01) เม่ือ
พิจารณาตวัแปรย่อยต่าง ๆ พบว่า ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดจะอธิบายความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการน าเขา้สมการตามความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 
ปัจจยัด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ปัจจยัด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ปัจจยัด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ และ
ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน สามารถเขียนสมการท านายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 6 ตวัแปร 
สามารถเขียนรูปสมการ คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี   
     สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y = .572 +.307X1 +.286X2 + .265X4 

+.212X5+.344X6+ .249X8   
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     สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Zr = .276Z6 + .232Z8  +.211Z1 +.197Z2  + 
.158Z4 + .142Z5 

    5.1.1.6 ขอ้เสนอแนะต่อปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  เรียงล าดบัตามความถ่ีสูงไปหาต ่า 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนั ควรไดรั้บการ
ฝึกอบรมการบริหารสมยัใหม่  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการท างานของ
ผูใ้หญ่บา้น ควรมีการฝึกความแข็งแกร่งด้านร่างกายและจิตใจและอารมณ์ของผูใ้หญ่บา้น และควรให้
โอกาสประชาชนเป็นผูเ้สนอปัญหาของหมู่บา้น  
  5.1.2  สรุปผลจากการวจัิยเชิงคุณภาพ 
  จากผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มี 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ 
4) ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และ6) ปัจจยัดา้น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มี 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัสมรรถนะ และปัจจยัปัจจยัการใช้วิธีการ
เชิงกลยทุธ์  
  เพื่อเป็นการยืนยนัการเกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ยืนยนั
ตามผลการวจิยัเชิงปริมาณ สรุปได ้ดงัน้ี  
   1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและกลุ่มสนทนา
กลุ่มทุกกลุ่ม เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะประเทศไทยมีการผสมผสานการบริหารท่ีหลากหลายแนวคิด และ
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเทคนิคการบริหารยุคใหม่ เป็นการเปล่ียน
วิธีคิดและไดน้ ามาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐทุกระดบั ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการวดัความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของงานไวอ้ยา่งชดัเจน วดัความกา้วหนา้ของปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี และสามารถ
เปรียบเทียบผลของงานกบัส่ิงท่ีคาดหวงัของความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้เม่ือเป็นเช่นน้ีผูป้ฏิบติังานรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถอย่างไร และควรพัฒนาตนเองอย่างไร ดังนั้ น ปัจจัยด้านน้ีจึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
   2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่ม
ทุกกลุ่ม เห็นด้วยเพราะ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารจัดการโดยผูรู้้ สามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามก าหนดเวลา มีความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมาย และดา้นหลกัการบริหาร มีการบริหารท่ี
มีระบบ มีขั้นตอน มีการก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพฒันาองคก์าร มีความสามารถ
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หลายหลายท่ีเหมาะกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี เช่นความสามารถในการก าหนดนโยบาย  การวางแผน 
การประสานงาน และการเป็นผูน้ า การแกปั้ญหา และสร้างศรัทธาให้กบัประชาชนได ้ผูใ้หญ่บา้นท่ี
เป็นนกับริหารงานแบบมืออาชีพ เป็นผูท่ี้บริหารงานตามระเบียบและกฎหมาย เป็นบุคคลท่ีประชาชน
เช่ือมัน่ในความสามารถ ถือวา่เป็นมืออาชีพ ใชท้กัษะในการจูงใจให้ประชาชนให้เคารพกฎหมายและมี
ความสามคัคีภายในหมู่บา้นของตนเอง ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด   
   3. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม เห็น
ดว้ย เพราะการกระจายอ านาจเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผูน้ าของตนเอง มีส่วนร่วม เช่น
ชุมชนสามารถติดตามการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร สามารถประเมินผลงานโดยประชาชน ท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา  
ประชาชนในทอ้งถ่ิน  สามารถติดตามการท างานของผูบ้ริหารได ้มีการเสนอปัญหา เสนอวิธีแกปั้ญหา  
และให้ความร่วมมือในการ ปฏิบติังาน มีอ านาจอิสระในการตดัสินใจ ภายใตร้ะเบียบ ไม่ไดก้ลายเป็น
รัฐอิสระแต่อยา่งใด ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็             
   4. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่ม
ทุกกลุ่ม เห็นดว้ย ว่าปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ ปัจจุบนัการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูใ้หญ่บา้นได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน และ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนในการประเมินดว้ย จึงสามารถระบุขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยในการปฏิบติังาน และสามารถน า
ขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้จึงท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานได ้ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ี
จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั ร้อยเอด็          
   5. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่ม
ทุกกลุ่ม เห็นดว้ยเพราะการบริหารจดัการท่ีดีเป็นแนวทางการบริหารหรือการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับทัว่โลก เป็นหลกัการพื้นฐานในการสร้างและพฒันาความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศ
ให้มีการพฒันาท่ียุติธรรม เท่าเทียมกนัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การด าเนินการน้ีตอ้งเกิดจากความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระจายอ านาจให้เกิดความโปร่งใส มีค าตอบพร้อมเหตุผลท่ี
สามารถช้ีแจงกนัไดร้วมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมอยา่งเท่าเทียม เป็นลกัษณะของการ
ปกครองหรือการบริหารงานด้วยหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยน าหลักนิติธรรม คือหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม คือคุณงามความดี หลักความ
รับผดิชอบต่องาน หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่ามาใช ้มา
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ปฏิบติัในภารกิจของรัฐ เพื่อความสะดวกและประโยชน์สุขของประชาชน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน  
   6. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่ม
ทุกกลุ่ม เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเพราะการมีส่วนร่วมเป็นกลไกกระบวนการท่ีประชาชนมีโอกาสและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นโอกาสในการเขา้ร่วมโดยผา่นตวัแทน การ
ให้เสรีภาพแก่ส่ือมวลชนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงประชาชนโดยทัว่ไป ในการ
แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของการด าเนินงานของทุกหน่วยงานรวมทั้งผูใ้หญ่บา้นดว้ย เพราะเป็นการให้โอกาสประชาชน
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของประเทศร่วมกนั ร่วมท างาน ร่วมแกปั้ญหา และพฒันาพื้นท่ีของตนเอง จึงส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด  
   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม เห็นดว้ยว่าปัจจยัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 2) ปัจจยัการใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์ โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มยนืยนัตามผลการวจิยัเชิงปริมาณ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
    1. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม เห็นดว้ย
ว่าปัจจยัสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ สมรรถนะเป็นเร่ืองท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี เขา้ใจยาก มีองคป์ระกอบมาก ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ใช้ประสบการณ์ ทั้งดา้นกฎหมาย ระเบียบ และความใกลชิ้ด และความ
สนิทสนมในการท างาน รวมถึงความไวว้างใจ ความเคารพนบัถือของประชาชนเป็นหลกั ท างานกบั
ชุมชน มีกฎหมาย มีระเบียบท่ีปฏิบติัเป็นประจ า ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็                                          
    2.  ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนและการสนทนากลุ่มทุกกลุ่ม 
เห็นดว้ย วา่ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยุทธ์ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เหตุผลเพราะ เป็นเร่ืองยาก ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ด้านกลยุทธ์ ต้องอาศยัเวลา บางคร้ังอาจท าให้ผูใ้หญ่บ้านมีความสับสน วิธีการเชิงกลยุทธ์ต้องมี
การศึกษาสภาพแวดลอ้ม มีการศึกษาคือจุดอ่อน จุดแข็ง ภยัคุกคามและโอกาส เป็นเร่ืองใหม่และเขา้ใจ
ยาก วิธีการเชิงกลยุทธ์ คือการปฏิบติังานท่ีมีการวางแผนระยะยาว  ส่วนการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีกฎหมายก าหนดอยู่แล้วและไม่มีงบประมาณเพื่อบริหาร
จดัการเองในแต่ละหมู่บา้น ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
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5.2 อภิปรายผล                   
 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดสมมติฐานไวว้า่ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) ด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  3)ด้านสมรรถนะ  
4) ดา้นการกระจายอ านาจ 5) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 6) ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
7) ดา้นการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์ และ 8) ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้า ท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด  8 ด้าน  ได้แก่  
1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 2) ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม 
3) ดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน 4) ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 5) ดา้นการบริการ 6) ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน 7) ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ และ8) 
ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 6 ดา้น ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ 1) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 2) ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 3) ดา้นการกระจายอ านาจ 4) ดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน 5) ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และ 6) ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึง
สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  5.2.1  ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  
  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานเป็นแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีเน้น
เร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes) ของการด าเนินงาน
มากกวา่ ส่ิงน าเขา้และกระบวนการ และกฎระเบียบ มีการผ่อนคลายการควบคุม กล่าวคือ ภาครัฐจะมี
การเปล่ียนแปลงจุดเน้นของระบบการจดัการส่ิงน าเขา้ (Inputs) และกระบวนการ (Process) และเนน้ท่ี
การปฏิบัติงานเชิงปัจเจกบุคคลและหน่วยงานจึงต้องพัฒนาตัวช้ีว ัดการปฏิบัติงาน เพื่อว ัด
ความกา้วหน้าของปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรายบุคคล ว่างานว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึง
มกัจะ เปรียบเทียบกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงัให้ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผลต่อการให้รางวลั
ตามระดับของความส าเร็จ และการลงโทษเพราะความล้มเหลว ภายใต้เป้าหมายท่ีก าหนดไวส่้วน
วธีิการประเมินผลแบบไม่เป็นทางการแบบดั้งเดิมท าให้องคก์ารหรือหน่วยงานตอ้งประสบกบัความลา้
หลงัในท่ีสุด 
  พิจารณาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.72) ซ่ึงช้ีให้เห็นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
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ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เช่นการก าหนดแผนและการตั้งเป้าหมายของ
การปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า การยืดหยุ่นกฎระเบียบ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน การก าหนด
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตอ้งใช้ในการปฏิบติังานการระบุผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การ
ปฏิบติังานแบบบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
  ผลการวิจยัสอดคล้องกบัผลจากการให้สัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย มีความเห็นว่า
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และปัจจุบนัการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผู ้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอ็ด  ยึดหลักการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว 
ประชาชนให้ความสนใจมาก และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น และสภาพ
โดยทัว่ไปจงัหวดัร้อยเอ็ด  เป็นการเมืองประชาธิปไตย ประชาชนและผูใ้หญ่บา้น มีความใกลชิ้ดกนั
ผูใ้หญ่บา้นปฏิบติังานอย่างมีเป้าหมายทุกดา้น และในส่วนของประชาชนสามารถตรวจสอบได้และ
สามารถวดัความกา้วหน้าของปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี และสามารถเปรียบเทียบผลของงานกบัส่ิงท่ี
คาดหวงัของความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Boston (1996, pp. 6-7) กล่าวถึงการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ วา่เป็นการปรับเปล่ียนจุดเนน้จากปัจจยัน าเขา้และกฎระเบียบ และเป็นการควบคุมการ
ผลิตและมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิแทน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของOECD (1991, p. 11) กล่าวถึงการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่ไวว้่าเป็นการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน มากกว่ากฎระเบียบ มีการ
ผอ่นคลายการควบคุม และมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Osborne and Gaebler (1992, pp. 167-
169) ท่ีไดอ้ธิบายวา่การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result – Oriented Government) หมายถึง การปฏิบติังานให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทีไดต้ั้งไวใ้นการด าเนินงาน แทนการมุ่งเนน้กระบวนการและส่ิงน าเขา้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hughes (1994, pp. 53-60) ท่ีอธิบายวา่ การมุ่งผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิ จะไม่
เน้นส่ิงน าเข้า (Input)แต่มุ่งเน้นท่ีผลผลิต (Outputs) หรือผลสัมฤทธ์ิ (Outcomes) และเน้นท่ีการ
ปฏิบติังานเชิงปัจเจกบุคคลและหน่วยงาน จึงตอ้งพฒันาตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน เพื่อวดัความกา้วหน้า
ของปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรายบุคคล วา่งานวา่มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงมกัจะเปรียบเทียบ
กบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงัให้ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผลต่อการให้รางวลัตามระดบัของ
ความส าเร็จ และการลงโทษเพราะเหตุแห่งความลม้เหลวภายใตเ้ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้ง
กบั ค าอธิบายของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2546, น. 24-26) ไดก้  าหนดแนวทาง
พฒันาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจดัการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐเพื่อให้
สอดคลอ้งกบั การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  
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  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจุไรรัตน์ จุลจกัรวฒัน์ (2547, น. 144) ท่ีได้วิจยั
ความคิดในการปฏิบติัราชการของข้าราชการไทยกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ผลการวิจยัพบว่า 
ความคิดในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการไทยกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของประโยชน์ ส่งกล่ิน (2551, น. 104) ไดว้ิจยัการปฏิรูปการจดัการ
ภาครัฐ: กรณีศึกษาการจดัการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ผลการวจิยัพบวา่ 
กรณีประเทศไทยไดน้ าองคป์ระกอบของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ดา้นการจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
มาปฏิบติั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภชยั คล่องขยนั (2559, น. 102) ท่ีไดว้ิจยั การบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการพฒันาทรัพยากรบุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก      
  5.2.2  ด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  

  การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เป็นการบริหารงานโดยผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น มีผลงานดีและประสบการณ์เด่นในอดีต มีภูมิหลงัด้านการบริหารจดัการ เป็นผูมี้ทกัษะในการ
จดัการหน่วยงาน เน่ืองจากการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มองว่าการบริหารจดัการเป็นหน้าท่ีท่ี
จะตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะตวั  
   พิจารณาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ จากตารางท่ี 4.5โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.69) ซ่ึงช้ีให้เห็นการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูใ้หญ่บ้านส่วนใหญ่ปฏิบติังานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ แสดงความรับผิดชอบต่องานและ
ผลงาน ไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการ 
      ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลจากการให้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มท่ีมี ความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกนั วา่ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด สามารถปฏิบติังานไดต้ามก าหนดเวลา มีความรู้ดา้น
ระเบียบ กฎหมาย และดา้นหลกัการบริหาร มีการบริหารท่ีมีระบบ มีขั้นตอน มีการก าหนดเป้าหมายใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ มีความสามารถในการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการเป็นผูน้ า การ
แก้ปัญหา และสร้างศรัทธาให้กบัประชาชนได ้ผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นนักบริหารงานแบบมืออาชีพ  เป็น
บุคคลท่ีประชาชนเช่ือมัน่ใน ใชท้กัษะในการจูงใจให้ประชาชนเคารพกฎหมายและสามารถสร้างความ
สามคัคีภายในหมู่บา้นของตนเอง ดงันั้น ปัจจยัด้านน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็   
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  ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hood (1991, pp. 3 - 6) กล่าวถึงการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ กล่าวคือ ผูด้  าเนินงานภาครัฐ มี
ประสบการณ์ในการบริหารระดบัสูง รับผิดชอบต่องานและผลงานท่ีชดัเจน ผ่านการฝึกอบรมมาเป็น
อย่างดี มีอิสระในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hughes (1994, pp. 53-60) อธิบายวา่ การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ เป็น
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ เช่นมีการคดัสรรเลือกผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น มีผลงานดีและประสบการณ์เด่นในอดีต  
  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอชิรญาณ์ จนัทรพิมพ ์(2552, น. 85) ท่ีไดว้ิจยั การด าเนินงานตาม
บทบาทของผูใ้หญ่บ้านในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมชาติ สุเทศ (2554, น. 188) ไดว้ิจยัการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา่  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภชยั คล่องขยนั 
(2559, น. 102) ท่ีไดว้ิจยั การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันา ทรัพยากร
บุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการบริหารแบบมืออาชีพ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Caiden (1991, p. 213) ท่ีไดว้ิจยัการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ
ตามแนวทางการจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยใช้การบริหารแบบมืออาชีพในกระบวนการของการ
เปล่ียนแปลงภาครัฐอนัเกิดจากการปฏิรูป 
  5.2.3  ปัจจัยด้านการกระจายอ านาจ   
  การกระจายอ านาจเป็นระบบการบริหารการปกครองประเทศท่ีมีรัฐบาลกลางกระจายอ านาจ
บางส่วนใหแ้ก่หน่วยงานปกครอง เพื่อให้มีอ านาจด าเนินการภายในอาณาเขตของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซง เพื่อเป็นการให้ความรับผิดชอบแก่องคก์รปกครองระดบัล่าง แต่ไม่ไดห้มายถึงการปกครอง
ท่ีเป็นอิสระเต็มท่ี ส่วนรัฐบาลกลางยงัมีอ านาจในการออกกฎหมาย และควบคุมในบางกรณีเพื่อความ
มัน่คงแห่งรัฐ    
  พิจารณาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการกระจาย
อ านาจ จากตารางท่ี 4.6 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.72) ซ่ึงช้ีให้เห็นการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้หญ่บา้นไดรั้บการ
กระจายความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน จึงสามารถในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วสามารถ 
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ยืดหยุน่ในการปฏิบติังานภายในขอบเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง และการไดรั้บความเป็น
อิสระจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน   
  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลจากการให้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มท่ีมี ความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกนั  ว่าปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผูน้ าของตนเอง ท าให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันา ชุมชน
สามารถติดตามการปฏิบติังาน ประเมินผลงาน เสนอปัญหา เสนอวิธีแกปั้ญหา ดงันั้น ปัจจยัดา้นน้ี จึง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
  ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Boston (1996, pp. 3-12)ท่ีไดก้ล่าวถึงการ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ว่ามีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความคล่องตวั และ
ความเป็นอิสระแก่ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของOsborne and Gaebler (1992, 
pp. 167-169) กล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง รัฐบาลท่ีด าเนินงานโดยมีการ
กระจายอ านาจในการตดัสินใจไปสู่ชุมชน แทนท่ีจะมีการรวบอ านาจการตดัสินใจไวท่ี้ส่วนกลาง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Pollitt (2000, p. 3) โดยระบุว่าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มี
องคป์ระกอบ คือ มีการกระจายอ านาจ มีอิสระ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hughes (1994, pp. 53-
60) ท่ีอธิบายว่า องค์ประกอบของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  คือการจดัองค์การท่ีมีความ
ยดืหยุน่และกระจายอ านาจ เพื่อใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอชิรญาณ์ จนัทรพิมพ ์(2552, น. 85) )ไดว้ิจยั การ
ด าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั
พบว่า การด าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมชาติ สุเทศ (2554, น. 188) ไดว้ิจยัการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Caiden (1991, p. 213) ท่ีไดว้จิยัการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐตามแนวทางการกระจายอ านาจ  
  5.2.4  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบติังาน เป็นการท าตาม
ขอ้ตกลงทุกส้ินปี ให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปี โดยจดัท าขอ้ตกลง กบั
หัวหน้าส่วนราชการไวเ้ป็นการ ล่วงหน้า และเป็นเง่ือนไขของการให้เงินรางวลัประจ าปีแก่ส่วน
ราชการ เพื่อน ามาปรับปรุงใหส้อดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
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  พิจารณาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน จากตารางท่ี 4.7 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.64) ซ่ึงช้ีให้เห็นการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การ
ประเมินผลปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นมีประสิทธิภาพ ชดัเจนเป็นรูปธรรม มีการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น และการประเมินผลภาวะผูน้ าอยา่งต่อเน่ือง  
  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลจากการให้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มท่ีมี ความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกนั วา่ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด เพราะ ปัจจุบนัการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูใ้หญ่บา้นได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน และ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนในการประเมินดว้ย จึงสามารถระบุขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยในการปฏิบติังาน  และสามารถน า
ขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้จึงท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานได ้ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ี
จึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั ร้อยเอด็  
  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hood (1991, pp. 3 - 12) ท่ีกล่าวถึงการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่มีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเสนอของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548, น. 13) คือมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานทุกส้ินปี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปี โดยจดัท าขอ้ตกลง กบั
หวัหนา้ส่วนราชการไวเ้ป็นการ ล่วงหนา้ เพื่อน ามาปรับปรุงใหส้อดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจุไรรัตน์ จุลจกัรวฒัน์ (2547, น. 144)ท่ี ได้วิจยั
ความคิดในการปฏิบติัราชการของข้าราชการไทยกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ผลการวิจยัพบว่า 
ความคิดในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการไทยกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอชิรญาณ์ จนัทรพิมพ ์(2552, น. 85) )ไดว้ิจยั การด าเนินงานตาม
บทบาทของผูใ้หญ่บ้านในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าการ
ด าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของกานต์ ฐิตะฐาน (2557, น.80) )ท่ีได้วิจยัความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบติังานตามบทบาทของผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลท่าขอนยาง อ าเภอวากนัทรวิชยั
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามบทบาทของ
ผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลท่าขอนยาง อ าเภอวากนัทรวิชยัจงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของวิภา รุ่งจรัส (2559, น. 94) ท่ีไดว้ิจยัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
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ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น
ในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภชัย คล่องขยนั (2559, น. 102) ท่ีได้วิจัย การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันา ทรัพยากรบุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า การ
พฒันาทรัพยากรบุคคลของเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  
  5.2.5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี  
  ปัจจุบนัการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารกันอย่าง
กวา้งขวาง ทั้งในระดบัประชาคมโลก ระดบัประเทศ หน่วยงานภาครัฐ บรรษทั องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รวมถึงปัจเจกบุคคล ซ่ึงในการจดัการภาครัฐแนวใหม่ควรมีการน าหลักการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี มาใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยเฉพาะการทุจริตแสวงหาประโยชน์สาธารณะจากธุรกิจการเมืองและครอบง าอ านาจเบ็ดเสร็จของ
ผูป้กครอง  
  พจิารณาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ใหญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี จากตารางท่ี 4.8 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.84) ซ่ึงช้ีให้เห็นการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในจงัหวดัร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ปฏิบติังานมีความซ่ือสัตย ์มีระเบียบวินยั  มีความจริงใจ ขยนั อดทน ยึด
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ใช้ทรัพยากรการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และการปฏิบติังานเปิดเผย สามารถตรวจสอบได ้ 
  สอดคล้องกบัแนวคิดของทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2550, น. 66-67) ท่ี อธิบายว่า ปัจจุบนัการ
บริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจดัการภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของฟิลลิปส์ จิระประยุต และ เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์ุ (2558, น. 14-18) ท่ีไดก้ล่าวถึง แนวคิด 
ทฤษฎีของการจดัการภาครัฐแนวใหม่  คือการน าแนวคิดการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
(Good Governance) มาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกบัแนวคิดของ จรัส  
สุวรรณมาลา (2553, น. 160-162) ท่ีอธิบายว่า การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นทั้งเป้าหมาย และ 
วธีิการในการพฒันา และเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  
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  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประโยชน์ ส่งกล่ิน (2551, น. 104) ไดว้ิจยัการปฏิรูปการจดัการ
ภาครัฐ: กรณีศึกษาการจดัการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ผลการวิจยัพบว่า กรณี 
ประเทศไทยได้น าองค์ประกอบของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ประการหน่ึงมาปฏิบติัได้แก่ การ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
  5.2.6 ด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 
ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัการโดยสมคัรใจ อาจเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือต่อเน่ืองและจะใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้ง
ยอมรับตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไปมีอิทธิพลต่อการบริหารนโยบาย
สาธารณะ หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  ซ่ึงมีผลในการก าหนดนโยบาย ในการ
ตดัสินใจ ของรัฐบาล  
  พจิารณาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม จากตารางท่ี 4.9 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.86) ซ่ึงช้ีให้เห็นการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้หญ่บา้น
ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ปัญหา น าความคิดเห็นของประชาชนเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ให้โอกาส
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ ตดัสินใจในการแกปั้ญหา วางแผนการปฏิบติังาน และ ประเมินผล
งาน  
  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Pateman (1970, p. 213)ท่ีอธิบายวา่ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เป็นประชาธิปไตยท่ีมีการตดัสินใจอย่างรอบคอบ ตามหลกัของประชาธิปไตยแบบน้ีสมาชิกทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟังละแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ได้
อย่างทัว่ถึงก่อนท่ีจะตดัสินใจร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Catt (1999, pp. 78-80) กล่าวถึง
สาระส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ในรูปของ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” คือให้
ทุกคนสามารถยกประเด็นปัญหาใดปัญหาหน่ึงข้ึนมาเพื่อก าหนดเป็นวาระการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและปรึกษาหารืออยา่งกวา้งขวาง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของถวิลวดี บุรีกุล (2552, น. 12-15) 
ไดก้ล่าวถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดบัจากต ่าสุดไปหาสูงสุดเร่ิมจาก 1) ระดบั
การให้ข้อมูล เป็นระดับต ่าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุด 2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจาก
ประชาชน 3) ระดบัการปรึกษาหารือ 4) ระดบัการวางแผนร่วมกนั 5) ระดบัการร่วมปฏิบติั และ 
6) ระดบัร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็” สามารถก าหนดขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี  
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้  
    วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
    ผลการวจิยั  พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  เม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ดา้น จึงสามารถน ามาเสนอแนะ ดงัน้ี            
     1. ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง  5 ขอ้  และขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ  “การก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตอ้งใช้
ในการปฏิบติังาน” ดงันั้น ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ควร มีการประชุมร่วมระหวา่งผูใ้หญ่บา้นกบั
ผูบ้งัคบับญัชา และคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อให้ไดข้อ้มูลความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน ส่วน
การก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานนั้นควร
ท าในรูปของปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และมีการประเมินเป็นระยะเพื่อให้เกิดความ สอดคลอ้ง 
ของงบประมาณท่ีใช ้ 
     2. ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  พบ วา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ และขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ “การเป็นนกับริหารมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการบริหารระดบัสูง” 
ดงันั้น ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการพฒันาการบริหาร เช่นมีการจดัการอบรมสัมมนา มีการ
ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาระดบัสูง และองคก์ารต่าง ๆ ท่ีมีวิทยากรผูช้  านาญการในการบริหาร
เพื่อใหค้วามรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน อยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ย ปีละคร้ัง 
     3. ดา้นสมรรถนะ  พบ ว่า  อยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ “การมีทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีมยัใหม่” ดงันั้น ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่
บริหาร เช่นมีการจดัการอบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี มีการประสานงานกบัสถาบนัการศึกษา
เฉพาะทาง และองคก์ารต่าง ๆ ท่ีมีวิทยากรผูช้  านาญการเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ อยา่งนอ้ย ปีละคร้ัง 
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     4. ดา้นการกระจายอ านาจ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้ง  5 ขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่ากวา่ขอ้อ่ืน คือ “การไดรั้บความเป็นอิสระจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน” ดงันั้น ผูใ้หญ่บา้นใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรไดรั้บความเป็นอิสระในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชามากข้ึนกวา่เดิม โดยอาจ
ท าขอ้ตกลงในแต่ละดา้นและขอบเขตการปฏิบติังานควรก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
     5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน พบ วา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ และขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ “การประเมินผลภาวะผูน้ าอย่างต่อเน่ือง” ดงันั้น ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควรไดรั้บการประเมินผลภาวะผูน้ าอย่างต่อเน่ือง เช่น ปีละ 2 คร้ัง และก าหนดตวัช้ีวดัอย่าง
ชดัเจน 
     6. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5  ขอ้และขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ “ปฏิบติังานเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้” ดงันั้น ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควร เปิดเผยการปฏิบติังาน เช่นปฏิทินปฏิบติังานควรก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน รวมระยะเวลา
ของงาน และงบประมาณท่ีใช้ โดยอาจท าเป็นประกาศ หรือประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางกระจายเสียง
ภายในหมู่บา้น 
     7. ดา้นการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่ากวา่ขอ้อ่ืน คือ “ การวางแผนระยะยาวในการปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน” ดงันั้น 
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ควรวางแผนการปฏิบติังานตลอดทั้งปี และควรก าหนดไว ้ระยะเวลาของ
งาน และงบประมาณท่ีใช ้อยา่งชดัเจน และอาจก าหนดผลสัมฤทธ์ิของงานดว้ย  
     8. ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ากว่าข้ออ่ืน คือ “การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน” ดังนั้ น 
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ควร ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประเมินผลงานอย่างทัว่ถึง 
อาจเพิ่มจ านวนประชาชนในการประเมินใหค้รอบคลุมทุกอาชีพ และทุกระดบัอาย ุ 
  5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
    5.3.2.1 เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์  ดงันั้น จึงควรวิจยัเพื่อพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์  
    5.3.2.2 เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุดคือ “ควรจดักิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบั
กฎหมายในชีวิตประจ าวนั” ดงันั้น จึงควรวิจยั แนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมให้ความรู้ประชาชน
เก่ียวกบักฎหมายในชีวติประจ าวนั  
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิยั 
เร่ือง  ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าทีข่องผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็ 

……………………………………………………….. 

ค าอธิบาย  
 1. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured or Guided 
Interviews) เพื่อยืนยนัผลการวิจยัเชิงปริมาณ  ใช้การบนัทึกเสียงและการบนัทึกภาพประกอบการ
สัมภาษณ์  (กรณีท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ยนิยอม) 
 2. ผูว้จิยัสัมภาษณ์เชิงลึก (In-debt Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 16 คน ดงัน้ี                      
  2.1 นายอ าเภอและหรือปลดัอ าเภอ  จ  านวน 2 คน โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย   
  2.2 เกษตรอ าเภอ และหรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบระดบัต าบล จ านวน 
3 คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 2.1   โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย                          
  2.3 พฒันาการอ าเภอและนกัวิชาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบลจ านวน 3 
คน จาก 3 อ าเภอ ท่ีไม่ซ ้ ากบัอ าเภอตาม ขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 โดยใชว้ธีิสุ่มแบบอยา่งง่าย 
  2.4 ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งเป็นกลุ่มแรกหรือตวัแทนจ านวน 4 คนจาก
ต าบลท่ีมีจ านวนวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีวิสาหกิจชุมชนน้อยท่ีสุด 2 
ล าดบัหลงั โดยทั้งสองกรณีตอ้งไม่อยูใ่นอ าเภอเดียวกนั 
  2.5 ประธาน อสม. ต าบล (ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน) จ านวน 4  คน จากต าบลท่ีมี
จ านวนหมู่บา้นมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก และต าบลท่ีมีหมู่บา้นนอ้ยท่ีสุด 2 ล าดบัหลงัโดยทั้งสองกรณี
ตอ้งไม่อยูใ่นอ าเภอเดียวกนั  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ............................................................... นามสกุล ....................................... 
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ............... 
สถานท่ีท างาน ........................................................................................................................... 
สัมภาษณ์วนัท่ี .................เดือน ........................................ พ.ศ. ...................... เวลา................. 
 
 



238 

ตอนที ่2  ประเด็นสัมภาษณ์ 
 จากการวเิคราะห์ผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ 
  1. ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีจ านวน 6 ดา้น     ดงัน้ี                                                    
   1.1  ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน   
   1.2  ดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ  
   1.3  ดา้นการกระจายอ านาจ  
   1.4 ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
   1.5 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
   1.6 ดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  2. ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ มีจ านวน 2 ดา้น ดงัน้ี                                              
   2.1ปัจจยัดา้นสมรรถนะ  
   2.2 ปัจจยัดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ 
  
ตอนที ่3 ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์  
  1. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีข่องผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็ จ านวน 6 ด้าน  ดังนี ้
   1.1   “จากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ดา้น
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”                    
……………………………...……………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………...………………………………………………………………… 
   1.2   “จากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่าปัจจยัด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็น
ดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”                       
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
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   1.3 “จากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่าปัจจยัด้านการกระจายอ านาจ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ย
หรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”                       
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
   1.4 “จากผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ย
หรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”                       
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
   1.5  “จากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ย
หรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”                       
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
   1.6  “จากผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ย
หรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”   
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
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  2. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าทีข่องผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็ จ านวน 2  ด้าน ดังนี ้
   2.1  “จากผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัดา้นสมรรถนะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”      
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
   2.2  “จากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัดา้นการใชว้ิธีการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์
ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่าน
เห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด และท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร”                     
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
………………………………...…………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
เร่ือง  ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีข่องผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็ 
************************ 
 ค าช้ีแจง 
         1. แบบสอบถามน้ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั เร่ืองปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
   2.  ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงทุกขอ้     
 3.  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี  
 4.  การเสนอผลการวิจยัจะกระท าในภาพรวม ดงันั้นค าตอบของท่านจึงไม่มีผลกระทบต่อท่าน 
และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 
 5.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออก ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ระดับปัจจัยการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็  
      ตอนท่ี 3 ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็   
   ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็    
  
 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่าน
ดว้ยดี  
 

นางวภิาภทัร์ ธิโนชยั 
นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   หน้ า ข้ อคว ามตาม
ความเป็นจริง   
1. ต าแหน่งงานของท่าน 

  นายอ าเภอ /ปลดัอ าเภอ 
         เกษตรอ าเภอ /นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบระดบัต าบล 

  พฒันาการอ าเภอ/นกัวชิาการพฒันาชุมชนผูป้ระสานงานประจ าต าบล   
  ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต าบลหรือตวัแทน                   
         ประธาน อสม.ต าบลหรือตวัแทน 
 
ตอนที ่2   แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็        
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุดเพียง 1 
ช่องตามเกณฑ์ดังนี ้      
 มากท่ีสุด  หมายถึง   ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ระดบัมากท่ีสุด 
 มาก   หมายถึง ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ระดบัมาก   
 ปานกลาง   หมายถึง  ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ระดบัปานกลาง 
 นอ้ย   หมายถึง ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ระดบันอ้ย  
 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ ระดบันอ้ยท่ีสุด  
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ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

ระดบัปัจจยั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน        
1. การก าหนดแผนและการตั้งเป้าหมายของการ
ปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ 

     

2. การยืดหยุน่กฎระเบียบ เพื่อมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  

     

3.การก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

4.การระบุผลสัมฤทธ์ิของงานเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน 

     

5.การก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้
เกิด การปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ      
1.  การเป็นนกับริหารมืออาชีพ  มีประสบการณ์
ในการบริหารระดบัสูง 

     

2. การแสดงความรับผดิชอบต่องานและผลงาน        
3.  การไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี        
4. การปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ        
5. การมีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการ      
3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ      
1. การมีวสิัยทศัน์ในการน าองคก์ร       
2.การก าหนดความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน      

3. การวางตนน่าเช่ือถือเหมาะสมกบัต าแหน่ง         
4. การมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่         
5. การมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน        
4. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ      
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ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

ระดบัปัจจยั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

1. การมีอ านาจด าเนินการภายในขอบเขตของตน
โดยปราศจากการแทรกแซง 

     

2. การไดรั้บความเป็นอิสระจากผูบ้งัคบับญัชาใน
การปฏิบติังาน 

     

3. การมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน      
4.การมีสามารถในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          
5. การมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน         
5. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน        
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

     

2.  การปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

     

3. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น 

     

4. การประเมินผลปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นทุกปี 

     

5.  การประเมินผลภาวะผูน้ าอยา่งต่อเน่ือง      
6.  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี        
1. การปฏิบติังานโดยยึดกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ 

     

2. การปฏิบติังานมีความซ่ือสัตย ์มีระเบียบวนิยั           
3. การปฏิบติังานมีความจริงใจ ขยนั อดทน      
4. การปฏิบติังานเปิดเผย สามารถตรวจสอบได ้      
5.  การใช้ทรัพยากรการปฏิบัติงานให้ เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมเพื่อให้เกิดการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื 
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ปัจจยัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

ระดบัปัจจยั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

7.  ปัจจยัดา้นการใชว้ธีิการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์       
1. การวางแผนระยะยาวในการปฏิบติังาน  เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  

     

2. การมีวิสัยทศัน์ในการปฏิบติังานท่ีสามารถ 
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

     

3. การใชว้ิธีการปฏิบติังานท่ีมีความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม 

      

4. การมีความสามารถท าให้หน่วยงานบรรลุ
วสิัยทศัน์   

     

5. การมีความคิดริเร่ิม มีความเป็นผูน้ าด้านการ
ปฏิบติังาน  

     

8. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม        
1. การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบติังาน 

     

2.การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา 

     

3. การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจในการแกปั้ญหา  

     

4. การให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
ประเมินผลงาน 

     

5. การน าความคิดเห็นของประชาชนเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน 
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ตอนที ่3 ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็   
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุดเพียง                  
1 ช่องตามเกณฑ์ดังนี ้       
 มากท่ีสุด  หมายถึง   ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ระดบัมากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดั
ร้อยเอด็  ระดบัมาก  
 ปานกลาง   หมายถึง  ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ระดบัปานกลาง 
 นอ้ย   หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ระดบันอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

 ระดบัความส าเร็จ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

1. ด้านการปกครองและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

     

1. การป้องกนัไม่ให้ราษฎรกระท าผิดกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน  

     

2. การส่งเสริมราษฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ   

     

3. การร่วมมือกับต ารวจในการปราบปราม
อาชญากรรม   

     

4. การสอดส่องดูแลไม่ให้ราษฎรยุง่เก่ียวกบัการ
พนนัและอบายมุข 

     

5. การแจง้เตือนและให้ความรู้แก่ราษฎรในเร่ือง
สาธารณภยั    
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ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

 ระดบัความส าเร็จ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม      
   1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

     

   2. การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน      
3. การส่งเสริมประชาชนด าเนินชีวิต ตามแนว
เศรษฐกิจพอพียง 

     

4. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างอาชีพ
ในรูปแบบต่างๆการใหก้บัราษฎร   

     

5. การพฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรดา้น
การเกษตรกรรม   

     

6. การร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

7. การส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  และประกอบกิจกรรมในวนัส าคญัทาง
ศาสนา 

     

3. ดา้นการอ านวยความยุติธรรม 
ใหก้บัประชาชน 

     

1.  การให้ค  าปรึกษาแก่ราษฎรเ ก่ี ยวกับข้อ
กฎหมายอยา่งยติุธรรม 

     

2. การประสานงานอย่างรวดเร็วกรณีเกิดข้อ
ขดัแยง้ระหวา่งราษฎรภายในหมู่บา้น 

     

3. การประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นอ่ืนกรณีเกิดขอ้
ขดัแยง้ของราษฎรระหวา่งหมู่บา้น 

     

4. การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ไกล่เกล่ีย ประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎร 
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ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

 ระดบัความส าเร็จ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

4.  ดา้นการส่งเสริมอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

     

1. การส่งเสริมให้ราษฎรรักธรรมชาติ รักป่าไม ้
และรักส่ิงแวดลอ้ม 

     

2. การร่วมมือกบัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการปลูกตน้ไมริ้มถนนภายในหมู่บา้น 

     

3. การร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
ป้องกันและปราบปรามผูล้ ักลอบตดัไม้ท าลาย
ป่า 

     

4.  การร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการ
ป้องกันและปราบปรามผูล้ ักลอบตดัไม้ท าลาย
ป่า 

     

5. การร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาในการ
อนุรักษป่์าชุมชน 

     

6. การจดัทีมงานในการป้องกันป้องกันและ
ปราบปรามผูล้กัลอบตดัไมท้  าลายป่า 

     

5. ดา้นการบริการ       
1. การประชาสัมพนัธ์และแจ้งข้อราชการท่ี
เก่ียวขอ้งใหป้ระชาชนทราบ 

     

2. การให้ค  าปรึกษาราษฎรดา้นงานทะเบียน งาน
บตัรประจ าตวัประชาชน 

     

3. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ปัญหาและการแกไ้ขต่างๆจากรัฐบาล 

     

 4.การแจง้ผลการปฏิบติังานภายในหมู่บา้นของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

 ระดบัความส าเร็จ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

5. การร่วมมือกบัหน่วยงานสัสดีในการแจง้ให้
ชายสัญชาติไทยท่ีมีอายุย่าง 18 ปีบริบูรณ์ไป
ลงบญัชีทหารกองเกิน    

     

6. ดา้นการเป็นผูน้ าชุมชน        
1. การรับรู้ปัญหา และอุปสรรคของสภาพทอ้งท่ี
เป็นอยา่งดี 

     

2. การให้ข้อเท็จจริงต่อทางราชการได้อย่าง
ถูกตอ้งเป็นจริง 

     

3.การ เป็นส่ือกลางรับส่งข่าวสารระหวา่งรัฐกบั
ราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

     

4. การเป็นผูป้ระสานระหว่างรัฐกบัประชาชน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 5. การเป็นตวักลางในการไกล่เกล่ียและจดัการ
ปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี 

     

 7. ดา้นการเป็นตวัแทนภาครัฐ              
1. การท าหน้าท่ีในการดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนแทนรัฐบาล 

      

2. การช่วยเหลือราษฎรเม่ือประสบภยัพิบติัใน
ฐานะตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ   

     

3. การน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติัตาม
โครงการต่างๆของรัฐบาล 

     

4. การประสานงานระหวา่งราชการส่วนภูมิภาค 
และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน   

     

5. การร่วมมือกับส่วนราชการในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน   
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ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัร้อยเอด็ 

 ระดบัความส าเร็จ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

6. การร่วมมือกับส่วนราชการในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด       

     

7. ดา้นการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

     

1. การน าเสนอ สภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชนต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

     

2. การร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การแกปั้ญหาของประชาชน  

     

3. การประสานแผนพัฒนาท้องท่ีกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

4. การก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกบัองคก์ร
ปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ิ น ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ 
แผนพฒันาจงัหวดั   

     

 
ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านจังหวดัร้อยเอ็ด 
ให้ท่านแสดงข้อคิดเห็นเพ่ือปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านจังหวดัร้อยเอ็ด 
 1. ปัจจยัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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  3. ปัจจยัดา้นสมรรถนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  4. ปัจจยัดา้นการกระจายอ านาจ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  5. ปัจจยัดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  6. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี       
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  7. ปัจจยัการใชว้ธีิการเชิงกลยทุธ์        
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  8. ปัจจยัดา้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม        
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข  
 

ผลการวเิคราะห์ค่า IOC  ของเคร่ืองมือ 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC) 
แบบสอบชุดที ่1 จ านวน 40 ข้อ 

ค ำถำมขอ้ 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชำญ 

รวม 
ค่ำ IOC

เฉล่ีย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
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ค ำถำมขอ้ 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชำญ รวม ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี5   
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC) 
แบบสอบชุดที ่1 จ านวน 42  ข้อ 

 

ค ำถำมขอ้ 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชำญ รวม ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี5   

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
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ค ำถำมขอ้ 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชำญ รวม ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี5   

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 +1 
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ภาคผนวก ค 
 

ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



261 

ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวดัร้อยเอด็ 
*****  Method  (space  saver)  will  be  used  for this  analysis  ***** 

R A L I A B I L I T Y    A N A L Y S I S – SCALE  (A L P H A) 
Item-total  Statistics 

 
 Scale  Mean  

if  Item  Deleted 
Scale  Variance   
if  Item  Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

ขอ้ 1 92.23 4342.321 .511 .921 
ขอ้ 2 93.32 433.423 .423 .930 
ขอ้ 3 92.32 424.421 554 .922 
ขอ้ 4 93.20 413.331 534 .919 
ขอ้ 5 94.30 433.322 .556 .916 
ขอ้ 6 93.31 421.321 .546 .921 
ขอ้ 7 92.32 442.524 .443 .923 
ขอ้ 8 92.36 436.525 623 .924 
ขอ้ 9 93.40 419.712 .632 .928 
ขอ้ 10 93.41 428.723 .663 .918 
ขอ้ 11 92.24 432.661 .478 .930 
ขอ้ 12 91.22 450.662 .578 .932 
ขอ้ 13 92.34 432.645 .559 .933 
ขอ้ 14 91.53 435.600 .661 .915 
ขอ้ 15 91.25 437.423 .663 .918 
ขอ้ 16 93.31 444.441 .546 .919 
ขอ้ 17 94.44 442.443 .661 .928 
ขอ้ 18 91.56 451.455 .662 .922 
ขอ้ 19 92.14 442.446 .663 .930 
ขอ้ 20 92.31 443.245 .665 .923 
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 Scale  Mean  
if  Item  Deleted 

Scale  Variance   
if  Item  Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

ขอ้ 21 94.32 452.516 .664 .922 
ขอ้ 22 93.35 426.461 .645 .931 
ขอ้ 23 93.24 428.651 .712 .922 
ขอ้ 24 94.31 429.332 .724 .928 
ขอ้ 25 92.32 424.335 .771 .926 
ขอ้ 26 92.25 352.657 .567 .918 
ขอ้ 27 91.45 454.713 .810 .917 
ขอ้ 28 92.33 455.668 .678 .931 
ขอ้ 29 94.33 457.534 .665 .914 
ขอ้ 30 94.41 452.551 .654 .916 
ขอ้ 31 93.42 455.453 .710 .923 
ขอ้ 32 95.53  423.351 .772 .927 
ขอ้ 33 94.56 443.332 .773 .925 
ขอ้ 34 92.41 445.443 .553 .921 
ขอ้ 35 94.57 444.412 .557 920 
ขอ้ 36 92.50 443.422 .546 .933 
ขอ้ 37 94.52 422.435 532 .916 
ขอ้ 38 91.31 432.551 .553 .914 
ขอ้ 39 91.33 442.572 .664 .918 
ขอ้  40 92.54 457.652 .665 .923 
ขอ้ 1 93.55 458.553 .623 .921 
ขอ้ 2 93.33 450.534 .551 .920 
ขอ้ 3 92.44 445.432 .545 .921 
ขอ้ 4 92.67 451.436 .654 .932 
ขอ้ 5 91.54 453.477 .610 .915 
ขอ้ 6 93.37 452.355 .612 .924 
ขอ้ 7 91.28 452.324 .445 .926 
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 Scale  Mean  
if  Item  Deleted 

Scale  Variance   
if  Item  Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

ขอ้ 8 91.29 434.334 .546 .923 
ขอ้ 9 92.17 439.553 .654 .932 
ขอ้ 10 94.26 441.554 .771 .931 
ขอ้ 11 92.38 444.349 .773 .930 
ขอ้ 12 92.36 243.298 .345 .921 
ขอ้ 13 93.42 442.265 .456 .923 
ขอ้ 14 92.44 434.331 .534 .920 
ขอ้ 15 93.47 436.275 .662 .919 
ขอ้ 16 93.38 438.278 .663 .918 
ขอ้ 17 93.39 439.359 .576 .925 
ขอ้ 18 94.57 447.550 .587 .924 
ขอ้ 19 93.48 450.576 .598 .917 
ขอ้ 20 94.43 443.459 .610 .915 
ขอ้ 21 93.44 444.412 .712 .921 
ขอ้ 22 92.49 446.402 .713 .924 
ขอ้ 23 92.50 438.343 .701 .926 
ขอ้ 24 93.52 458.443 .703 .919 
ขอ้ 25 94.47 414.554 .664 .918 
ขอ้ 26 93.53 416.662 .665 .930 
ขอ้ 27 92.56 413.623 .663 .916 
ขอ้ 28 93.57 427.557 .567 .923 
ขอ้ 29 93.45 443.655 .651 .925 
ขอ้ 30 93.47 444.543 .657 .917 
ขอ้ 31 92.48 454.554 .623 .914 
ขอ้ 32 92.49 439.524 .644 .924 
ขอ้ 33 91.44 430.661 .654 .922 
ขอ้ 34 92.51 432.662 .558 .920 
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 Scale  Mean  
if  Item  Deleted 

Scale  Variance   
if  Item  Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

ขอ้ 35 91.52 433.663 .54 .931 
ขอ้ 36 92.54 445.456 .669 .915 
ขอ้ 37 93.44 433.630 .624 .917 
ขอ้ 38 94.55 424.609 .712 .918 
ขอ้ 39 95.61 448.456 .577 .923 
ขอ้ 40 93.60 447.345 .556 .921 
ขอ้ 41 91.52 449.356 .771 .926 
ขอ้ 42 93.36 450.544 .698 .915 

 
Reliability  Coefficients  
N  of  Cases  =  40   N  of  Items  =  82 
Alpha  =  .92 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์  
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ภาคผนวก จ  
 

แบบสัมภาษณ์ 
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ภาพที ่จ.1 การสัมภาษณ์ นายณรงคศ์กัด์ิ  สบาย นายอ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอเกษตรวจิยั จงัหวดัร้อยเอด็ เม่ือ วนัท่ี  2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่จ.2 การสัมภาษณ์ นางทศันารถ  พิมพเ์วนิ ปลดัอ าเภอ (เจา้พนกังานปกครองช านาญการ)  

ณ ท่ีวา่การอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด เม่ือ วนัท่ี  24  เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. 
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ภาพที ่จ.3 การสัมภาษณ์นายทองใบ  สินโท เกษตรอ าเภอเสลภูมิ  ท่ี ส านกังานเกษตรอ าเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด วนัท่ี 1 พฤษภาคม  2562 เวลา 11.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่จ.4 การสัมภาษณ์นายเมธี  บุตรวาระ  นวส.ปฏิบติัการ (นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบติัการ)  ท่ี ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัร้อยเอ็ด เม่ือวนัท่ี 18  เมษายน 2562 เวลา 
09.00 น. 
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ภาพที ่จ.5 การสัมภาษณ์ นายจิตปราณี  จนัทเก  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ท่ีส านกังาน
เกษตรอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่จ.6 การสัมภาษณ์นางพิณผกา  วงษแ์สน นกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ ส านกัพฒันา
ชุมชน อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ี ส านกัพฒันาชุมชนอ าเภอสุวรรณภูม จงัหวดัร้อยเอ็ด เม่ือ 
วนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. 
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ภาพที ่จ.7 การสัมภาษณ์นางสาวบุญน า  พุทไธสงค ์นกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ ท่ี ส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอโพนทอง  วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่จ.8 การสัมภาษณ์นายวิทยา มะตะราช  นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ ท่ี ส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอเมยดี  วนัท่ี 24 เมษายน  2562  เวลา 09.40 น. 
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ภาพที ่จ.9 การสัมภาษณ์นายถนอม  รัตนเมกุล  ประธานอ าเภอพนมไพร (อ.ส.ม.) ท่ี 132 หมู่ท่ี 1 ต.
โพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่จ.10 สัมภาษณ์นางไพบูลย ์ จนัทะคดั  รองประธาน อสม. อ าเภอเชียงขวญั ณ บา้นเลขท่ี 11 ม. 5 
ต.เชียงขวญั  อ.เชียงขวญั จ.ร้อยเอ็ด  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2562  เวลา 15.00 น. 
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ภาพที ่จ.11 สัมภาษณ์นางสมปอง  พิมพห์นองตอ   ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ขนแกะ ณ 
บา้นเลขท่ี 20 หมู่ 4 บ.ฮ่องแฮ่ ต.โนนสวรรค ์อ.ปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด วนัท่ี 3  พฤษภาคม 2562  
เวลา 10.20 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่จ.12 สัมภาษณ์นายทองมา สิงห์มาตย ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลูกขา้ว GAP ท่ี 179 หมู่ 4  
ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ . วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

 
 



301 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่จ.13 สัมภาษณ์นายบวัผนั  สาไชยนัต ์ ประธานวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตยาสูบ ณ บา้นเลขท่ี 25 
หมู่ 7 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด วนัท่ี 3 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่จ.14 สัมภาษณ์นายไพโรจน์  วะลยัใจ  ประธานกลุ่มวสิาหกิจผูป้ลูกขา้วปลอดภยัมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย ์ณ บา้นเลขท่ี 136 หมู่ 2 ต.กกโพธ์ิ  อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วนัท่ี 23 เม.ย. 2562 เวลา 14.00 น. 
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ภาพที ่จ.15 การสัมภาษณ์นายสีลา  พลศรีราช  รองประธาน อสม. อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน ณ 155 ม. 10 
(บา้นข่าใหญ่) ต.หนองผือ อ.จตุรพกัตรพิมาน  จงัหวดัร้อยเอ็ด วนัท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 10.40 น.. 
 

 
ภาพที ่จ.16 สัมภาษณ์นายพร  วงศห์งส์  ประธาน อ.ส.ม. อ าเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ี 51 หมู่ 8 
บา้นหนองผัง่แดง ต.ยางค า  อ.โพนทราย จ.ร้อยเอด็  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
 



111 
 

การเผยแพร่ผลงานวจิัย 
 

 
วภิาภทัร์  ธิโนชยั, สมเกียรติ เกียรติเจริญ และรังสรรค ์อินทน์จนัทน์. (2562). ปัจจัยการบริหารจัดการ
 ภาครัฐแนวใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านใน
 จังหวดัร้อยเอ็ด.                                                    
 

 



ประวตัผิู้วจิยั 
 
 
ช่ือ สกุล     นางวภิาภทัร์ ธิโนชยั 
วนั เดือน ปี เกดิ   6 กนัยายน 2504 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    564 หมู่ 1 ต าบลเกษตรวสิัย อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็                                       
ต ำแหน่ง     ก านนัต าบลเกษตรวสิัย อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ด                                       
ประวตัิกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2527    บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 พ.ศ. 2554     รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2562     รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต (รป.ด.) สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและ 
         ภาคเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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