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ผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักที่มีผลตอการใหบริการ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ

ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน
พนัตํ ารวจตรี จตุพล   ปานรักษา

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค คือ 1.เพื่อศึกษาถึงความเจริญเติบโตของเมืองขอนแกน
ชวง  5  ปทีแ่ลวมากับปจจุบัน     2.   เพื่อศึกษาถึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณอาชญากรรม ชวง  5  ป
ทีแ่ลวมากบัปจจบัุน        3.   เพื่อศึกษาถึงความแตกตางในดานความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจ
และประชาชนในดานการใหบริการ  การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ
ชวง  5  ปทีแ่ลวมากับปจจุบัน         4.   เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักที่มีผลตอ
การใหบริการ  การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย     เจาหนาที่ตํ ารวจ    และประชาชน
สํ าหรบักลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตํ ารวจ    ไดแก     เจาหนาที่ตํ ารวจที่รับราชการอยูในเขตพื้นที่
อํ าเภอเมอืง  จงัหวัดขอนแกน   ต้ังแตกอนป  พ.ศ.  2527         ซึ่งจะเปนเจาหนาที่ตํ ารวจในสังกัด
สถานตํี ารวจภูธร   อํ าเภอเมืองขอนแกน  ตํ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน     และกองบังคับการตํ ารวจ
ภูธร  6             ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางสํ าหรับการแจกแบบสอบถามนั้นใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling)  และไดก ําหนดตัวอยางไวรอยละ  70  จึงไดกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่
ตํ ารวจ   118  คน        สวนกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน  ไดแก   ประชาชนที่มาติดตอราชการบน
สถานตํี ารวจภูธรอํ าเภอเมืองขอนแกน  และพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน     ต้ังแตกอนป
พ.ศ.  2527            การเลือกตัวอยางสํ าหรับการแจกแบบสอบถามนั้นใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling)   และการเก็บขอมูลในดานประชากรนั้นใชเวลา  2  เดือน        จึงไดกลุม
ตัวอยางทีป่ระชาชน  162  คน       การวิเคราะหขอมูลที่ไดมาใชคารอยละ        คาเฉลี่ย   คาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน   t – test  และ  Likert  Scale   โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
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ผลการวิจัย
1.  การเจรญิเติบโตของเมืองขอนแกนชวง  5  ปที่แลวมากับปจจุบัน   จากการศึกษา

พบวา  มกีารเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นในดานตาง ๆ ดังนี้     ประชากร     กิจการรานคา      โรงงาน
อุตสาหกรรม     การใชไฟฟา    ประปา    โทรศัพท     รายไดของเทศบาลเมืองขอนแกน      อาคาร
บานเรือนหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ

2.   การเพิ่มข้ึนของปริมาณอาชญากรรมชวง  5  ปที่แลวมากับปจจุบัน        จากการ
ศึกษา  พบวา  ปริมาณการเกิดคดีความผิดตาง ๆ ตอประชากรแสนคนตอ  12  เดือน       ประเภท
คดปีระทษุรายตอชีวิตรางกายและเพศเพิ่มข้ึน     สวนคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ   คดีประทุษ
รายตอทรัพย    และคดีที่นาสนใจลดลง           สํ าหรับผลของการจับกุมคดีประเภทตาง ๆ เพิ่มข้ึน
ทกุประเภท  และสอดคลองกับสมมติฐานที่ใชในการวิจัยขอที่  1      “มีความแตกตางของปริมาณ
อาชญากรรมชวง  5  ปที่แลวมากับปจจุบัน”

3. ความแตกตางในดานความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจและประชาชนในดานการ
ใหบริการ       การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจชวง  5  ปที่แลวมากับ
ปจจบัุน   จากการศึกษา พบวาไมมีความแตกตางกัน     ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ใชในดาน
การวจิยัขอที ่ 2    “ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจและประชาชนมีความแตกตางกันในดานการ
ใหบริการ   การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ”

4. ผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักที่มีผลตอการใหบริการ  การปองกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ    จากการศึกษา พบวา  เมืองขอนแกนมีการเจริญเติบโต
ในดานตาง ๆ เพิม่มากขึ้น   สํ าหรับความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจและประชาชนในดานการให
บริการ           การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจชวง  5  ปที่แลวมากับ
ปจจบัุนดมีากขึน้         สํ าหรับประสิทธิภาพการทํ างานของเจาหนาที่ตํ ารวจชวง  5  ปที่แลวมากับ
ปจจบัุนดข้ึีน   ซึ่งศึกษาจากผลการจับกุมคดีความผิดประเภทตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผลกระทบ
ของการพฒันาเมืองหลักมีผลตอการจับกุมและประสิทธิภาพในการใหบริการ       การปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจดีมากขึ้น   แตไมมีผลตอการเพิ่มข้ึนในดานปริมาณ
การเกดิคดคีวามผิดประเภทตาง ๆ ตอประชากรแสนคนตอ  12  เดือน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ทีใ่ชในการวจิยัขอที่  3  “การพัฒนาเมืองหลักที่มีผลตอการเพิ่มข้ึนของการใหบริการ   การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ”
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ความรูของกรรมการสภาตํ าบลเกี่ยวกับประชาธิปไตย
  :  ศึกษาเฉพาะกรณีอํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน

เจน   รัตนพิเชฎฐชัย

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา        (1)   ลักษณะขอมูลทั่วไปของกรรมการ
สภาต ําบล    (2)   ความรูเกี่ยวกับโครงสรางหนาที่ของสภาตํ าบล            (3)   ความคิดเห็นในการ
ดํ าเนนิงานของสภาตํ าบล    (4)   ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยของกรรมการสภาตํ าบล           (5)
ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยของกรรมการสภาตํ าบล

กลุมตัวอยางในการศึกษา  ไดแก  กรรมการสภาตํ าบลในเขตอํ าเภอเมือง      จังหวัด
ขอนแกน  จ ํานวนทั้งสิ้น  17  ตํ าบล  ประกอบดวย  กํ านัน   ผูใหญบาน     และแพทยประจํ าตํ าบล
จ ํานวนทัง้สิน้  214   คน       โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนจํ านวน  198  คน   คิดเปนรอยละ  92.5     ใชสถิติรอยละ  และไค – สแควร
ในการวิเคราะหในการวิเคราะหขอมูล

1. ผลการศึกษาพบวา
1.1 ลกัษณะขอมูลทั่วไปของกรรมการสภาตํ าบล

จากผลการศกึษาพบวา  กรรมการสภาตํ าบลเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย      สวน
ใหญมอีายต้ัุงแต  50  ปข้ึนไป    มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา   มีระยะเวลาอยูในตํ าแหนง  5
ปข้ึนไปมากทีสุ่ด   สวนใหญมีรายไดไมเกิน  15,000  บาท/คน/ป      มีที่ดินถือครองไมเกิน  20  ไร
และกรรมการสภาตํ าบลเกือบทั้งหมดเปนสมาชิกกลุมทางสังคม

1.2 ความรูเกี่ยวกับโครงสรางหนาที่ของสภาตํ าบล
จากผลการศกึษา  พบวา กรรมการสภาตํ าบลมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางหนาที่

ของสภาต ําบลมาก  คิดเปนรอยละ  53.5   รองลงมาคือความรูปานกลางและนอย  คิดเปนรอยละ
35.9  และ  10.6  ตามลํ าดับ
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1.3 ความคดิเห็นเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของสภาตํ าบล
จากผลการศกึษา  พบวา  กรรมการสภาตํ าบลสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การด ําเนนิงานของสภาตํ าบลปานกลางและมากใกลเคียงกัน     คิดเปนรอยละ  44.6  และ  43.4
ตามล ําดบั            สวนที่มีความเห็นเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของสภาตํ าบลอยูในระดับนอยมีเพียง
รอยละ  11.6

1.4 ความรูเกีย่วกับประชาธิปไตยของกรรมการสภาตํ าบล
จากผลการศึกษา  พบวา    กรรมการสภาตํ าบลมีความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย

ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  42.9      รองลงมา  คือมีความรูมาก  และมีความรูนอย  คิดเปนรอยละ
36.4  และ  20.7  ตามลํ าดับ

1.5  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของ
กรรมการสภาตํ าบล

จากผลการศึกษา  พบวา  มี  2  ปจจัย  คือ  ดานการศึกษา        และปจจัยดาน
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางหนาที่ของสภาตํ าบล
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การศึกษาการดํ าเนินงานของชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม :
      ศึกษากรณีบานซับใต  บานโคกนอย  และบานโนนกระโดน
         ตํ าบลพญาเย็น  อํ าเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยงุยุทธ    บุราสิทธิ์

บทคัดยอ

งานวจิยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา           1)   ประวัติความเปนมาของหมูบานซับใต
บานโศกนอย  และบานโนนกระโดน       2)  ความเปนมาของการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งชมรมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        3)  คุณลกัษณะตาง ๆ ที่มีผลตอการดํ าเนินงานของชมรม ฯ ในการ
อนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ   4)  ปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินงานของชมรม ฯ

วธิกีารศกึษาเปนการวิจัยภาคสนาม   ใชเวลาในการเก็บขอมูล  3  เดือน       การเก็บ
รวบรวมขอมลูใชวิธีเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม        และวิธีเชิงคุณภาพโดยใชแนวทางในการ
สัมภาษณและการสังเกต         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณสุมตัวอยางแบบงายจาก
สมาชกิชมรมอนรัุกษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หมูบานซับใต  บานโศกนอยและบานโนนกระโดน
อํ าเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  จํ านวน  150  คน กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพสุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจากเจาหนาที่ของรัฐและเอกชน  ผูสูงอายุในหมูบานและผูนํ าใน  3  หมูบาน  รวม  25  คน
การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติรอยละ

ผลการวิจัย  พบวา
1.ประวติัความเปนมาของหมูบานซับใต  บานโคกนอย และบานโนนกระโดน

พบวา หมูบานทัง้สามแหง  มีประวัติความเปนมาที่คลายคลึงกัน ต้ังมาเมื่อประมาณ  50  ปที่ผาน
มา       โดยมสีาเหตุมาจากสองประการ  คือ  ประการที่หนึ่งการเขามาเปนลูกจางของบริษัททํ าไม
สัมปทาน    ประการที่สองการแสวงหาที่ดินทํ ากิน             ชาวบานสวนใหญอพยพมาจากจังหวัด
นครราชสมีา   อยุธยา   สระบุรี   และนครนายก           จากสาเหตุดังกลาวไดสงผลกระทบตอการ
เปลีย่นแปลงทางนเิวศวิทยาและทํ าใหพื้นที่ปาไมลดลงเปนจํ านวนมาก  ตอมารัฐไดประกาศจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติเขาใหญและอพยพชาวบานที่อยูในเขตอุทยานออกมา
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2.ความเปนมาของการรวมกลุมเพื่อจัดต้ังชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม       หลงัจากทีรั่ฐไดประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติเขาใหญทํ าใหที่ดินทํ ากินของชาวบานอยู
ในเขตอทุยานแหงชาติ  ประกอบกับรัฐยังไมปกหลักเขตอุทยาน ฯ ที่แนนอน        จึงทํ าใหชาวบาน
เกดิความกลวัวารัฐจะดํ าเนินการยึดที่ดินคืนจึงทํ าใหชาวบานซับใตกลุมหนึ่งไดรวมตัวกัน     เพื่อที่
จะแสดงใหรัฐเหน็วาชาวบานก็มีความสามารถในการที่จะดูแลรักษาปารวมกับเจาหนาที่ของรัฐจึง
ไดรวมกลุมจัดตั้ง “ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  เมื่อป  พ.ศ.  2528   ที่บานซับใตโดย
การสนบัสนนุจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และหนวยงานของรัฐ ตอมาในป  พ.ศ.2531
ไดขยายผลการดํ าเนินงานไปยังบานโศกนอย  และบานโนนกระโดน  ตามลํ าดับ

3.  คุณลกัษณะตาง ๆ ที่มีผลตอการดํ าเนินงานของชมรม ฯ  ในการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติ

3.1 กจิกรรมในดานอาชีพของชมรม ฯ  ที่ไมตองพึ่งพิงปาทํ าใหสมาชิกมีอาชีพ
ทีม่ัน่คง   จึงไมจํ าเปนตองอาศัยปาในการประกอบอาชีพ

3.2  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก คือหนวยงานของรัฐไดแก
โรงเรยีนในหมูบาน   พัฒนากร   เกษตรตํ าบล   สาธารณสุขตํ าบล    และเจาหนาที่ปาไม       สวน
หนวยงานของเอกชน   ไดแก   สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยใหการสนับสนุนในกิจกรรม
ดานอาชีพ  และกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3.3  การคาดหวังในประโยชนของสมาชิก ฯ    สมาชิกสวนใหญมีการคาดหวัง
ในประโยชนทีจ่ะไดรับอยูในระดับสูง   โดยเฉพาะการกูเงินจาก “ศูนยพัฒนาชนบทซับใต”    การมี
อาชพีทีม่ัน่คง    การมีรายไดที่เพิ่มข้ึน  และการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3.4 การมสีวนรวมในการตัดสินใจของสมาชิก ฯ   สมาชิกสวนใหญมีสวนรวม
ในการตัดสินใจในระดับปานกลาง

3.5 บุคลกิภาพของสมาชิก   สมาชิกสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบกระตือรือรน
3.6  ลักษณะของผูนํ าชมรม ฯ มีลักษณะเปนผูนํ าแบบประชาธิปไตย

จากคณุลกัษณะทั้งหมดทํ าใหสมาชิกสวนใหญ  ไมเคยละเมิดระเบียบและขอสัญญา
ชมรม ฯ ทีเ่คยละเมดิ ฯ มีเพียงจํ านวนนอย      สมาชิกทั้งหมดมีความเห็นพองตองกันในเปาหมาย
ของชมรม  และในแตละชมรม ฯ มีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุกป
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4. ปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินงานของชมรม ฯ
4.1 ปญหาเกีย่วกบักิจกรรมดานอาชีพ  ไดแก     เงินทุนนอย   การขาดแคลน

นํ ้าและขาดการติดตามจากเจาหนาที่
4.2 ปญหาเกีย่วกับกิจกรรมดานการอนุรักษ ฯ  ไดแก   การขาดความรวมมือ

จากชาวบาน    การขาดความรวมมือจากบุคคลภายนอก        ขาดการประสานงานจากเจาหนาที่
ของรัฐ  และปญหาไฟปา

4.3 ปญหาเกีย่วกับการบริหารงานชมรม ฯ  ไดแก  คณะกรรมการบริหารงาน
ชมรม ฯ ยงัไมรูจกับทบาทหนาที่ของตน   การทํ างานลาชา   ถือพรรคพวกเปนใหญ      การดํ าเนิน
งานไมครอบคลุมถึงชาวบานทั้งหมด
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ความรูของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบลเกี่ยวกับโครงสราง
               และอํ านาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตํ าบล
                     :  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน

สรุเกียรติ    ฐิตะฐาน

บทคัดยอ

วตัถปุระสงคในการศึกษาครั้งนี้        1)   เพื่อทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของสมาชิก
องคการบรหิารสวนตํ าบล        2)  เพื่อทราบถึงระดับความรูของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล
เกีย่วกบัโครงสรางและอํ านาจหนาที่ของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล      3)   เพื่อทราบปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธกบัความรูของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล     เกี่ยวกับโครงสรางและอํ านาจ
หนาทีข่องสมาชกิองคการบริหารสวนตํ าบล 4)  เพื่อทราบแนวทางในการใหความรู แกสมาชิกองค
การบรหิารสวนต ําบลเกี่ยวกับโครงสราง และอํ านาจหนาที่ของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล

กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล     จํ านวน  185  คน
จาก  5    องคการบริหารสวนตํ าบล ใน  2  อํ าเภอของจังหวัดขอนแกน    โดยใชแบบสอบถามเปน
เครือ่งมอืในการศึกษา  สํ าหรับสถิติในการวิเคราะห ไดแก รอยละ (Percentage) และไค – สแควร
(Chi – Square)

ผลการศึกษา
1.   ลักษณะพืน้ฐานทั่วไปของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล  พบวา  สมาชิกองค

การบรหิารสวนต ําบลพบวา สมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบลเปน  ชายมากกวาเปนหญิง  คิดเปน
รอยละ  93.5    มีอายุในชวงระหวาง  40 – 50  ปมากที่สุด   คิดเปนรอยละ 38.9      จบการศึกษา
ในระดบั ป. 4 – ป. 6  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ   70.8          สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คิดเปนรอยละ   75.1           มีรายไดอยูระหวาง  15,000 – 50,000  บาท    คิดเปนรอยละ   58.4
มาจากการเลอืกตั้ง   คิดเปนรอยละ   63.8       เปนสมาชิกประเภทสภาองคการบริหารสวนตํ าบล
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คิดเปนรอยละ  81.1  มีฐานะตํ าแหนงเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล  คิดเปนรอยละ   72.9
ไมเคยมปีระสบการณในการดํ ารงตํ าแหนงในภาตํ าบลมากอน  คิดเปนรอยละ   63.2     มีการรับรู
ขาวสารอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  54.1   โดยสวนใหญจะผานการอบรมในเรื่องนี้นอย
คิดเปนรอยละ   73.5  และอยูใกลเขตเทศบาลมากกวาเขตสุขาภิบาล  คิดเปนรอยละ   57.8

2. ความรู ของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล เกี่ยวกับโครงสรางและอํ านาจหนาที่
ของ องคการบรหิารสวนตํ าบล   พบวา  มีความแตกตางกันและกระจายอยูทุกระดับ      โดยอยูใน
ระดบัปานกลางมากที่สุด   รองลงมาคือระดับต่ํ า   และระดับสูง   กลาวคือ   คิดเปนรอยละ    58.4
24.9  และ  16.8  ตามลํ าดับ

3.   ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความรู ของสมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล เกี่ยวกับ
โครงสรางและอํ านาจหนาที่ของ องคการบริหารสวนตํ าบล        เมื่อทดสอบดวยสถิติ ไค – สแควร
พบวา         ปจจัยดานการเขาดํ ารงตํ าแหนงและการผานการอบรมมีความสัมพันธกับความรู ของ
สมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล

4.  แนวทางในการใหความรู แก     สมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบลควรเนนในเรื่อง
อํ านาจหนาที่ ของ องคการบรหิารสวนตํ าบล  และในเรื่องโครงสรางและอํ านาจหนาที่ของ องคการ
บริหารสวนต ําบลเปนหลัก       สวนวิธีการใหความรูควรใชวิธีการฝกอบรม  และบุคคลเปาหมายที่
ควรเนนในการใหความรู  ไดแกสมาชิกโดยตํ าแหนง
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การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทรัพยากรปาไม
:  กรณีศึกษาหมูบานหวยมวง   จังหวัดขอนแกน

               อนงค   พัฒนจักร

บทคัดยอ

การศกึษาเรือ่งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา    สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชมุชน   ลักษณะทั่วไปของสตรีที่มีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรปาไม   และปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัระดบัการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทรัพยากรปาไม       กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วจิยัไดแก  สตรีในหมูบานหวยมวง  จํ านวน  70  คน      ซึ่งถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง

การวจิยัใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ                 โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participation  Observation)  และระเบยีบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ      โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง  (Semi – Structure  Interviewing)  ตามแบบสัมภาษณ  (Interview  Schedule)  และ
แบบสังเกต  (Observation  Form)   ตลอดจนใชขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)        ใชเวลา
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนมีนาคม  2533  -  มีนาคม  2534

1. สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
หมูบานหวยมวง    เปนชุมชนที่มีจุดเกิดจากการยายถิ่นจากแหลงตาง ๆ       ที่มี

ความหลากหลาย     และใหความสํ าคัญในเรื่องผลประโยชนในดานรายไดหรือเศรษฐกิจเปนหลัก
โดยใชวถิกีารผลิตในการดํ ารงชีพแบบผลิตเพื่อขาย    ตองพึ่งพิงระบบตลาดและเงินทุนจากชุมชน
ภายนอก    ท ําใหความสัมพันธภายในสังคมหางเหิน        มีสภาพความขัดแยงแอบแฝงทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน             การถือปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีเปนไปอยางไมเครงครัดยึดถือความ
สะดวกเปนหลกั   ดังนั้นโครงสรางทางสังคมมีความสัมพันธไมเหนียวแนน   ขาดความเปนปกแผน

2. ลักษณะทัว่ไปของสตรีที่มีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรปาไม
 สตรีทีม่สีวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรปาไมในสามารถแบงไดเปน     2    กลุม

ตามระดบัการมสีวนรวม   คือมีสวนรวมมากและมีสวนรวมนอย   โดยสตรีที่มีระดับการมีสวนรวม
มากจะมจี ํานวนมากกวาสตรีที่มีสวนรวมนอย       กลุมสตรีที่มีระดับการมีสวนรวมมากจะมีขนาด
ครัวเรอืนใหญกวา   และอาศัยอยูในหมูบานนานกวา    แตมีอายุ      รายได    ขนาดพื้นที่ถือครอง
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ภาวะหนีสิ้น  และจ ํานวนแรงงานนอยกวาสตรีที่มีระดับการมีสวนรวมนอย   และสภาพหนี้สินจะมี
ความแตกตางกันในดานวัตถุประสงคของการกูยืม

3.     ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทรัพยากร
ปาไม

ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของสตรี    ในการพฒันาทรัพยากร
ปาไมอยางมีนัยสํ าคัญ  คือ  รายได การเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในอดีต  การเปนสมาชิกกลุม
ความคาดหวงัในผลประโยชนเชิงรูปธรรมจากชุมชน    ความคาดหวังเชิงนามธรรมจากชุมชน   วิธี
การรบัขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม    ระดับความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม        และระดับการ
ตระหนกัถึงปญหาทรัพยากรปาไม

ปจจยัทีไ่มมคีวามสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทรัพยากรปา
ไมอยางมนียัส ําคัญ  คือ    อายุ     ขนาดพื้นที่ถือครอง     ภาวะหนี้สิน    และแหลงถายทอดอบรม
เลีย้งดูสมาชิกในชุมชน

ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของสตรี ฯ  ในเชิงบวก     ไดแก     คือ
การเขารวมกจิกรรมพัฒนาชุมชนในอดีต    การเปนสมาชิกกลุม      ความคาดหวังในผลประโยชน
เชงิรูปธรรมจากชุมชน         วิธีการรับขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม          ระดับความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปาไม  และระดับการตระหนักถึงปญหาทรัพยากรปาไม           ปจจัยที่แสดงระดับความ
สัมพนัธเชงิลบกับระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทรัพยากรปาไม          คือ  รายไดและ
ความคาดหวังในผลประโยชนเชิงรูปธรรมจากชุมชน
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การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหมของเกษตรกรบานหนองเซียงซุย
         ตํ าบลปาหวายนั่ง   อํ าเภอบานฝาง   จังหวัดขอนแกน

อุษา   หงสกาญจนกุล

บทคัดยอ

การวจิยัมวีตัถปุระสงคเพื่อศึกษา            (1)   ลักษณะทั่วไปของประชากรเปาหมาย
(2)  ความเปนมาของนวัตกรรมการเลี้ยงไหม         (3)   ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและไมยอมรับ
นวตักรรมการเลี้ยงไหม   (4)   ปญหาในการใชนวัตกรรมการเลี้ยงไหม

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเรื่องนี้  คือ    เกษตรกรผูเลี้ยงไหมจํ านวน  149  ราย
ซึง่สามารถจ ําแนกเปน  2  ประเภท  คือ  ผูเลี้ยงไหมดวยวิธีการแผนใหม  จํ านวน  84  ราย  ผูเลี้ยง
ไหมดวยวธิกีารดั้งเดิม  จํ านวน  65  ราย        สํ าหรับตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษานี้ประกอบดวย
คุณลกัษณะของเกษตรกร   โลกทัศนของเกษตรกร   ลักษณะของนวัตกรรม    การสื่อสาร    ระดับ
การสงเสรมิของเจาหนาที่  และประเภทการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม สวนตัวแปรคือการยอมรับ
นวตกรรม  และอัตราการยอมรับนวัตกรรม            เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก
การสงัเกต    การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม  การทํ ากรณีศึกษา      การรวิเคราะหขอมูลใชวิธี
การทางสถติิเพื่อหาอัตราสวนรอย      คาเฉลี่ย     คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       คาไค – สแควร  และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ผลการวิจัย  พบวา
1.   ลักษณะทั่วไปของประชากรเปาหมายเกษตรกรที่เลี้ยงไหม            สวนใหญเปน

เพศหญงิ  คือ  รอยละ  97.3  มีเพศชายเพียง  รอยละ  2.7      อายุโดยเฉลี่ย  46.0  ป      แรงงาน
ในครวัเรอืนและขนาดที่ดินถือครองเฉลี่ย  4.5  คน  และ  29.0  ไรตามลํ าดับ        วัตถุประสงคใน
การเลีย้งไหมเพือ่ขายรังไหมเปนสวนใหญ   และรายไดจากการเลี้ยงไหมเฉลี่ยปละ  11,397  บาท

2.   ความเปนมาของนวัตกรรมการเลี้ยงไหม     การเลี้ยงไหมแผนใหมไดเร่ิมเผยแพร
เขามาสูหมูบานนี้เปนเวลา  5  ปมาแลว    โดยมีผูนํ าการยอมรับคนแรก (Innovator)  เปนผูที่แพร
กระจายนวตักรรมการเลี้ยงไหมไปยังเกษตรกรคนอื่น ๆ          และมีผูนํ าในหมูบานเปนผูเชื่อมโยง
ระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่สงเสริม       จึงมีสวนทํ าใหเกษตรกรเกิดความสนใจ     และยอมรับ
นวัตกรรมเพิ่มข้ึน
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4. ปจจยัทีม่ีผลตอการยอมรับและอัตราการยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหม  ไดแก
(1)   ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหมแตกตางกัน          ไดแก

ส่ือบุคคล    ระดบัการสงเสริมของเจาหนาที่    แหลงการเลี้ยงไหมที่เกษตรกรสนใจ  การนํ าความรู
การเลีย้งไหมวธิกีารดั้งเดิมมาประยุกตใช    ระดับความรูเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไหมแผนใหม     สวน
ปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรับนวัตกรรมไมแตกตางกัน    คือ     อายุ      จํ านวนกลุมที่เขาเปนสมาชิก
ขนาดทีดิ่นถอืครอง    โลกทัศนของเกษตรกร   และประโยชนเชิงเทียบของนวัตกรรม

(2)   ปจจัยที่มีผลตออัตราการยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหมที่แตกตางกัน โดย
มรีะดบัความสมัพันธในเชิงบวก   ไดแก   ส่ือบุคคล    ระดับการสงเสริมของเจาหนาที่    แหลงการ
เลีย้งไหมทีเ่กษตรกรสนใจ   จํ านวนกลุมที่เขาเปนสมาชิก    ผลการทดลองนวัตกรรม     และขนาด
ทีดิ่นถอืครอง   สวนปจจัยที่มีผลตออัตราการยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหมไมแตกตางกัน       คือ
อาย ุ  โลกทศันของเกษตรกร   ประโยชนเชิงเทียบของนวัตกรรม   การสังเกตเห็นผลของนวัตกรรม
และประเภทการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม

4.   ปญหาในการใชนวัตกรรมการเลี้ยงไหมที่เกษตรกรประสบมาก  ไดแก    การเกิด
โรคระบาดตัวไหมและโรคระบาดตนหมอน    สารเคมีในการเลี้ยงไหมเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูเลี้ยงไหม   และตลาดรับซื้อรังไหมไมแนนอน
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การศึกษาเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการปองกัน
    และปราบปราบอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจ
      ในเขตเมืองกับเขตชนบท ของจังหวัดขอนแกน

พนัตํ ารวจเอก เอกชัย   ทิวถนอม

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค คือ   (1)  เพื่อเปรียบเทียบสถิติการเกิดคดีฆาผูอ่ืน  และ
ผลการจบักมุในเขตเมืองและเขตชนบท และแนวโนมการเกิดคดีฆาผูอ่ืนในอนาคต (2)  เพื่อเปรียบ
เทยีบความแตกตางของปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการปองกัน    และปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตเมอืงและเขตชนบท     (3)   เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจในเขตเมืองและ
เขตชนบท       เกี่ยวกับสาเหตุของปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
(4) )  เพือ่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองกับสังคมชนบท   และอิทธิพลตาง ๆ ที่มีสวน
ท ําใหเกิดคดีอาชญากรรม

การวจิยัครัง้นี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  กลุมตัวอยางประกอบดวยประชากร
ซึง่เปนเจาหนาทีตํ่ ารวจในสังกัดตํ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน       ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในดานการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม   ในเขตเมืองประกอบดวย    เจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวน  180  คน
ชัน้สญัญาบตัร  26  คน   รวม  206  คน      และในเขตชนบทประกอบดวย     เจาหนาที่ตํ ารวจชั้น
ประทวน  242  คน   ชั้นสัญญาบัตร  28  คน   รวม  270  คน    รวมทั้งสิ้น  476  คน        ซึ่งไดมา
โดยการคดัเลอืกรอยละ  25       การวิเคราะหขอมูลที่ไดมาใชคารอยละ   คาเฉลี่ย      คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   t – test  และ  Likert  Scale  โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย
(1)    สถติิการเกิดคดีฆาผูอ่ืนในเขตเมืองที่เกิดขึ้นตอประชากรแสนคน  มีมากกวาใน

เขตชนบทในชวงระยะเวลา  5  ปที่ผานมา     ซึ่งจะเห็นไดวาอาชญากรรมในเขตเมืองเกิดมากกวา
ในเขตชนบท    สวนผลการจับกุมคดีฆาผูอ่ืนในเขตเมืองจับไดมากกวาในเขตชนบท    และสํ าหรับ
แนวโนมการเกดิคดีฆาผูอ่ืนในชวงระยะเวลา  5  ปขางหนา ในเขตเมืองจะมีคดีฆาผูอ่ืนเกิดขึ้นมาก
กวาในเขตชนบท
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(2)    ความแตกตางของปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการปองกัน       และปราบปราม
อาชญากรรมในเขตเมืองและเขตชนบทนั้น   ในเขตเมืองมีปญหามากกวาในเขตชนบท      ปญหา
ตาง ๆ  ไดแก  กํ าลังคนไมเพียงพอกับปริมาณงาน   ขาดการบํ ารุงขวัญและใหกํ าลังใจ  ขาดแคลน
ยานพาหนะ    นํ้ ามันเชื้อเพลิง   เครื่องมือส่ือสาร   ขาดความสัมพันธที่ดีกับประชาชน

(3)    สาเหตุของปญหาและอุปสรรคในการปองกัน  และปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตเมอืงและเขตชนบทนั้น     เจาหนาที่ตํ ารวจในเขตเมืองและเขตชนบทมีความเห็นสอดคลองกัน
วา   สืบเนือ่งมาจากกํ าลังคนมีนอย    ขาดแคลนงบประมาณ      เจาหนาที่ตํ ารวจขาดความสนใจ
และตัง้ใจในการปฏิบัติหนาที่     ขาดความรวมมือจากประชาชน     พนักงานสอบสวนไมใหความ
เปนธรรมและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

(4)    การเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองกับสังคมชนบท  และอิทธิพลในดานตาง ๆ  เจา
หนาทีตํ่ ารวจในเขตเมืองและเขตชนบทตางก็ใหความเห็นวา      มีสวนอยางมากที่จะทํ าใหเกิดคดี
อาชญากรรม   ซึ่งไดแก   สถานเริงรมย    บอนการพนัน    ซองโสเภณี    ยาเสพติด    แหลงเสื่อม
โทรม    การขัดแยงกันในเรื่องผลประโยชน   ความยากจน    การวางงาน   เปนตน

เจาหนาที่ตํ ารวจในเขตเมืองและเขตชนบทสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวา   ควรแกไข
ปรับปรุงในดานกํ าลังพลและในดานการบํ ารุงขวัญและกํ าลังใจ       จะทํ าใหการปองกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยที่สนับสนุนตอผลการดํ าเนินงานของกลุมอาชีพทอผา
                    ดวยกี่กระตุก  ในจังหวัดขอนแกน

วาที่รอยตรี ธนาวุฒิ  ชนะคช

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเพื่อศึกษา    1)   ปจจัยที่สนับสนุนตอผลการดํ าเนินงาน
ของกลุมอาชพีทอผาดวยกี่กระตุก  2)  ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุก
ในการดํ าเนินงาน

การศกึษาครั้งนี้ไดใชการวิจัยแบบสํ ารวจ    ทํ าการเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณและ
การสงัเกต  จากประชากรเปาหมายคือ   กลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุกในจังหวัดขอนแกนทั้งหมด
จ ํานวน  30  กลุม   โดยทํ าการศึกษาจากประธานกลุม   กรรมการกลุม  และสมาชิกกลุม

การวเิคราะหขอมูลไดใชการวิเคราะหแบบรอยละ   ไค – สแควร และสหสัมพันธ
ผลการวิจัยพบวา
1.   ปจจยัทีส่นับสนุนตอผลการดํ าเนินงานของกลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุก     จาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน   ปรากฎวาเปนไปตามสมมติฐาน  3  สมมติฐาน       และไมเปนไปตาม
สมมติฐาน  3  สมมติฐาน  ดังนี้

1.1  กลุมอาชพีทอผาดวยกี่กระตุกที่สามารถสนองความตองการของสมาชิก
กลุมไดมาก     จะสามารถดํ าเนินงานของกลุมเปนไปอยางประสิทธิภาพมากกวากลุมอาชีพทอผา
ดวยกีก่ระตกุทีส่ามารถสนองความตองการของสมาชิกกลุมไดนอย     ปรากฏวาเปนไปตามสมมติ
ฐาน

1.2 กลุมอาชพีทอผาดวยกี่กระตุกที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ
มาก  จะสามารถด ําเนินงานของกลุมเปนไปอยางประสิทธิภาพมากกวา     กลุมอาชีพทอผาดวยกี่
กระตกุทีไ่ดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการนอย  ปรากฏวาไมเปนไปตามสมมติฐาน

1.3 กลุมอาชพีทอผาดวยกี่กระตุกที่ไดรับการสนับสนุนจากผูนํ าชุมชนมากจะ
สามารถด ําเนนิงานของกลุมเปนไปอยางประสิทธิภาพมากกวา  กลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุกที่ได
รับการสนบัสนนุจากผูนํ าชุมชนนอย   ปรากฏวาไมเปนไปตามสมมติฐาน
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1.4 กลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุกที่ไดรับการติดตาม      ตรวจสอบหรือเยี่ยม
เยยีนจากเจาหนาทีม่าก     จะสามารถดํ าเนินงานของกลุมเปนไปอยางประสิทธิภาพมากกวากลุม
อาชพีทอผาดวยกีก่ระตุกที่ไดรับการติดตาม  ตรวจสอบหรือเยี่ยมเยียนจากเจาหนาที่นอย  ปรากฏ
วาไมเปนไปตามสมมติฐาน

1.5 กลุมอาชพีทอผาดวยกี่กระตุกที่ผูนํ าหรือคณะกรรมการบริหารกลุม    ที่มี
ความสามารถในการบริหารกลุมมาก     จะสามารถดํ าเนินงานของกลุมเปนไปอยางประสิทธิภาพ
มากกวา   กลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุกที่ผูนํ าหรือคณะกรรมการบริหารกลุม    ที่มีความสามารถ
ในการบริหารกลุมนอย   ปรากฏวาเปนไปตามสมมติฐาน

1.6 กลุมอาชพีทอผาดวยกี่กระตุกที่ไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมของ
สมาชกิกลุมมาก  จะสามารถดํ าเนินงานของกลุมเปนไปอยางประสิทธิภาพมากกวา     กลุมอาชีพ
ทอผาดวยกีก่ระตุกที่ไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมนอย   ปรากฏวาเปนไป
ตามสมมติฐาน

2. ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุก
2.1   ปญหาของกลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุก  ไดแก   ปญหาเกี่ยวกับการได

รับการสนบัสนนุจากหนวยงานราชการ     ผูนํ าชุมชน     ในดานวิชาการ     วัสดุครุภัณฑ    เงินทุน
และมเีพยีงจ ํานวนนอย   เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีเปนจํ านวนนอยที่เขาไปติดตาม  เยี่ยมเยียน   หรือ
มเีพยีงนอยครัง้    ปญหาเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของกลุม  ไดแก   ขาดเงินทุน    ตนทุนในการผลิต
สูง   สมาชกิขาดทักษะ   ขาดตลาดที่จะสงผลผลิต    และกลุมไมมีกี่กระตุกเปนของตนเอง     นอก
จากนีย้งัมปีญหาเกีย่วกับการบริหารงานของกลุม   ซึ่งไดแก     ขาดการวางแผน    วางโครงการใน
การด ําเนินงาน   และขาดกฏระเบียบขอบังคับของกลุม

2.2   ความตองการของกลุมอาชีพทอผาดวยกี่กระตุก   ตองการอบรมเพิ่มพูน
ทกัษะในการทอผาดวยกี่กระตุก   ดาย   และอุปกรณเพิ่มเติม   จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจัดพา
สมาชกิกลุมไปทศันศกึษาดูงานกลุมทอผาดวยกี่กระตุกที่ดํ าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ    จัดหา
ตลาดส ําหรบัจ ําหนายผลผลิต  และใหเจาหนาที่ทางราชการหมั่นออกติดตามเยี่ยมเยียน



19

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรู  ความตระหนักและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
  ปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน

วาที่รอยตรีบรรชัย   สืบสังข

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพื่อศึกษา   (1)   ความรู    ความตระหนัก     และพฤติกรรม
เกีย่วกบัปญหาสิง่แวดลอม       (2)   ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางความรู  ความตระหนัก   และ
พฤตกิรรมเกีย่วกบัปญหาสิ่งแวดลอม   (3)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรู  ความตระหนัก  และพฤติ
กรรมเกีย่วกับปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน

กลุมตัวอยาง  ไดแก   ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน       จํ านวน
400  ราย       การสุมตัวอยางใชวิธีการกํ าหนดคุณสมบัติและขนาดตัวอยางไวลวงหนา     (Quota
Sampling) ตามกลุมอาชีพตาง ๆ    การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบพบโดยบังเอิญ
การวเิคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS –
X)     สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  การทดสอบไคสแควร (Chi – Square   test)       สห
สัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson ‘s  Product  Moment  Correlation)            และการวิเคราะหถด
ถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกนมีความรู     และพฤติกรรมเกี่ยวกับปญหา
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง   และมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง

2. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธระหวางความรู    ความตระหนัก        และพฤติกรรมเกี่ยว
กบัปญหาสิ่งแวดลอม ในลักษณะความสัมพันธของ  2  ตัวแปร (Biraviate  Relationship)  พบวา

1) ระดบัการศกึษา    อาชีพ    อายุ   รายได   และการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
ปญหาสิง่แวดลอม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

2) ระดบัการศกึษา  อาชีพ  อายุ การไดรับขาวสารและความรูเกี่ยวกับปญหา
ส่ิงแวดลอม       เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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3) อาย ุและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม  เปนปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัพฤตกิรรมเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน อยาง
มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3. ปจจยัทีม่อิีทธิพลตอความรู    ความตระหนักและพฤติกรรมเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวด
ลอม   ในลักษณะความสัมพันธของหลายตัวแปร (Multivariate  Relationship)  โดยการวิเคราะห
ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน   พบวา

1) เพศ  ระดบัการศึกษา และอาชีพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูเกี่ยวกับ
ปญหาสิง่แวดลอมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน    อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

2) อาชพี การไดรับขาวสารและความรูเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มี
อิทธพิลตอความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  อยาง
มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3) อาย ุและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤตกิรรมเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน     อยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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ความรูและทัศนคติตอทรัพยากรปาไมของประชาชนในเขตพึ่งพิงปา
ยุวดี    ไวทยะโชติ

บทคัดยอ

การวจิยัมวีัตถุประสงค เพื่อ   (1)  เปรียบเทียบระดับความรูและทัศนคติของผูนํ าและ
ชาวบานเกีย่วกับทรัพยากรปาไม       (2)   ศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปาไมของประชาชน

กลุมตัวอยางในการวิจัย   ไดแก  ประชาชน  6  หมูบาน   6  ตํ าบลของอํ าเภอภูเวียง
จงัหวดัขอนแกน     จํ านวน  323  ราย   จํ าแนกเปนผูนํ า   91  ราย   และชาวบานทั่วไป  232  ราย
การเลอืกตวัอยางไดกระทํ าโดยการสุมตัวอยางแบบงาย    การศึกษาครั้งนี้มีหนวยในการวิเคราะห
ทีร่ะดบับุคคลตัวแปรอิสระ   ที่ใชในการศึกษานี้ประกอบดวย    อายุ   ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ
ระยะเวลาทีอ่าศยัอยูในชุมชน      ตํ าแหนงทางสังคม     จํ านวนกลุมที่เปนสมาชิก    โอกาสการได
รับการอบรม    รายได    การพึ่งพิงปา    โอกาสการใชประโยชนจากปา   และจํ านวนแหลงขอมูลที่
ไดรับขาวสาร   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก  แบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณ
และแบบวดัความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของประชาชน   การวิเคราะหขอมูลที่ไดใช
การค ํานวณ คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   สถิติวิเคราะห  t – test    Chi – Square   
คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ         และการวิเคราะหขอมูลการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise   Multiple
Regression  Analysis)  โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC+

ผลการวิจัย
1. เปรียบเทยีบความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของผูนํ า และชาวบาน

1.1 ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยากรปาไมระดับปานกลาง  (X    =
10.347)  ผูน ําระดบัความรูเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยากรปาไมดีกวาชาวบาน   (X  =  11.0440     และ
10.0733  ตามลํ าดับ)            ผูน ํากบัชาวบานมีความรูแตกตางกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรปาไม   และมีความรูไมแตกตางกันในเรื่องความหมายของทรัพยากรปาไม   การดํ าเนิน
การเพือ่แกไขปญหาทรัพยากรปาไมบทบาทของประชาชนในการชวยแกไขปญหาทรัพยากรปาไม
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1.2 ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบตอทรัพยากรปาไม   ผูนํ ามีทัศนคติตอทรัพยากร
ปาไมดีกวาชาวบาน  (X =  91.0000 และ  87.7414 ตามลํ าดับ)  มคีวามแตกตางกันในทัศนคติ
เร่ืองความส ําคัญของทรัพยากรปาไม  และการอนุรักษทรัพยากรปาไม        แตไมมีความแตกตาง
กนัในทศันคตเิร่ืองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไม      และการดํ าเนินการเพื่อ
แกไขปญหาทรัพยากรปาไม

2.    ปจจัยที่มีผลตอระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของประชาชน
จากผลการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  .05        พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของประชาชน       โดยเรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ         ไดแก
ระดบัการศกึษา   จํ านวนแหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร   และการพึ่งพิงปา      สวนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอทศันคตเิกีย่วกับทรัพยากรปาไมของประชาชน          คือ      จํ านวนแหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร
ระดบัการศึกษา   และการพึ่งพิงปา
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ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนา
  และปองกันตนเอง (อพป.)  ในการพัฒนาหมูบานตามระบบ  กชช.
                   ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน

วศิษิฐ    ทองสมบูรณ

บทคัดยอ

การวจิยัมวีตัถุประสงคเพื่อศึกษา    (1)   ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของกรรมการ
กลางหมูบาน อพป. ในการพัฒนาหมูบานตามระบบ  กชช.    (2)   ปญหาและอุปสรรคในการ
ดํ าเนนิงานพฒันาหมูบานของกรรมการกลางหมูบาน อพป.

ประชากรเปาหมายในการศึกษา  คือ   กรรมการกลางหมูบาน อพป.  จํ านวน  319
คน   โดยสุมตัวอยางแบบงาย  จํ านวน  29  หมูบาน ๆ ละ  11  คน    หนวยที่ใชในการวิเคราะห
เปนบคุคล  คือ  กรรมการกลางหมูบาน อพป.   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  คือ  แบบสอบถาม
และใชสถิติ  รอยละ  คาเฉลี่ย   และไค สแควร  ในการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย  พบวา
1. ปจจยัทีม่ผีลตอการมีสวนรวมของกรรมการกลางหมูบาน อพป.      ในการพัฒนา

หมูบานตามระบบ  กชช.  มี  6  ปจจัย  ดังนี้
1.1 การไดรับขาวสาร
1.2 การติดตอกับชุมชนภายนอก
1.3 การติดตอกับเจาหนาที่
1.4 การเปนผูนํ ากลุมทางสังคม
1.5 ความพึงพอใจในโครงการ  อพป.
1.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ปจจยัทีไ่มมผีลตอการมสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน  1  ปจจัย  คือ  ความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจของกรรมการกลางหมูบาน อพป
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2. ปญหาและอปุสรรคในการดํ าเนินงานพัฒนาหมูบานของกรรมการกลางหมูบาน
อพป.  ไดแก

2.1    ปญหาดานการบริหารงาน  พบดังนี้  คือ     1)  กรรมการไมรูจักบทบาท
หนาที ่  2)   ขาดงบประมาณในการบริหารงาน   3)   ไมมีการประชุมกันเปนประจํ า   4)   ขาดการ
ติดตามและประเมินผล    5)  ขาดความรูในการบริหารงาน

2.2    ปญหาดานกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน  พบดังนี้   1)   ไดรับเงินจัดสรร
ทางดานงบประมาณนอย   2)   ขาดการประสัมพันธกับชาวบาน   3)  ชาวบานอพยพไปหางานทํ า
ยงัตางถิ่น
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โครงการชุมชนสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
     ของสถานีตํ ารวจภูธร  อํ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

พนัตํ ารวจเอก ศักดา  สุวรรณจูฑะ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค  คือ   1.   เพื่อศึกษาถึงความรูดานตาง ๆ ที่ประชาชน
ไดรับจากการอบรมในโครงการชุมชนสัมพันธ   2.  เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ระหวางเจาหนาที่ตํ ารวจกับประชาชนในระยะกอนและหลังการอบรมตามโครงการชุมชนสัมพันธ   
3.   เพือ่ศึกษาผลกระทบของโครงการชุมชนสัมพันธที่มีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรใน
ดานตาง ๆ  คือ  1)   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    2)  สุขภาพอนามัย    3)   การไดรับ
บริการทางสงัคมขั้นพื้นฐาน   4)  การพัฒนาจิตใจของประชาชน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ประชาชนที่ผานการอบรมตามโครงการชุมชน
สัมพนัธของสถานตํี ารวจภูธรอํ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแกน (ประชาพิทักษแกนนคร)  จํ านวน
208  คน   เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลู     ท ําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชผูชวยวิจัย  จํ านวน  4  คน   รับผิดชอบคนละ  1  หมู
บาน   จากนั้นนํ าขอมูลที่ไดมาทํ าการวิเคราะหโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   โดยโปรแกรม
สํ าเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC+    โดยใชสถิติ   รอยละ    คาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   Pairs
t – test

ผลการวิจัย
1. ประชาชนทีผ่านการอบรมตามโครงการชุมชนสัมพันธไดรับความรูดานตาง ๆ

เพิม่ข้ึน  ดังนี้
1) ดานกฎหมายจราจรและการใชรถใชถนน
2) ดานการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3) ดานขัน้ตอนการติดตอกับพนักงานสอบสวน  อัยการ   ศาล   เรือนจํ า
4) ดานกฎหมายครอบครัว
5) ดานการจัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
6) ดานการบริโภคและปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
7) ดานการวางแผนครอบครัว
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8) ดานการปองกันและหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดใหโทษ
9) ดานการไดรับบริการขั้นพื้นฐานที่จํ าเปนแกการดํ ารงชีพ
10) ดานการรับผิดชอบตอสังคมและการปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดี

2. ตํ ารวจกับประชาชนมีความสัมพันธกันในลักษณะที่ดีข้ึนภายหลังจากการเขารวม
การฝกอบรม

3. โครงการชมุชนสัมพันธมีผลทํ าใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ ดีข้ึน  คือ
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    ดานสุขภาพอนามัยดานการไดรับบริการทางสังคมขั้น
พืน้ฐานและดานการพัฒนาจิตใจ   โดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึน
จากกอนการเขารวมฝกอบรม  มีอยูในระดับนอย  (X  =  12.27)  แตภายหลังการเขารับการฝก
อบรมแลวมีคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึนมาอยูในระดับมาก    (X  = 20.08)
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การศึกษาการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชนในโครงการ
ขององคกรพัฒนาเอกชน    :    ศึกษากรณีโครงการปาชุมชนที่ริเริ่มโดย
 ศูนยพัฒนาหมูบานชนบทผสมผสาน อํ าเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

สพุรชัย     มั่งมีสิทธิ์

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพื่อศึกษา    1)  กระบวนการทํ างานของศูนยพัฒนาหมูบาน
ชนบทผสมผสาน  อํ าเภอบานไผ  ในโครงการปลูกปาชุมชน    2)  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของชาวบานในการจัดการปาชุมชน    3)  ปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงานโครงการปลูกปาชุมชน

ในการศกึษาครั้งนี้ไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยนิเวศน    ทฤษฎีการ
กระท ําทางสงัคม   ทฤษฎีแลกเปลี่ยน  แนวคิดเกี่ยวกับปาชุมชน  และการมีสวนรวมของประชาชน
รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการกํ าหนดกรอบแนวคิดของ
การศึกษา

วธิกีารศกึษาประกอบดวยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ในภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม    แนวทางในการสัมภาษณ  และการสังเกต   กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศกึษาในเชงิปริมาณประกอบดวยชาวบานใน  3  หมูบาน  คือ  บานเปา   บานหนองมะเขือ
บานแคนเหนอื   อํ าเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  จํ านวน  240  คน   สํ าหรับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศกึษาเชงิคณุภาพประกอบดวยเจาหนาที่ศูนยพัฒนาหมูบานชนบทผสมผสาน   อํ าเภอบานไผ
ผูอาวโุส   และคณะกรรมการสวนปาของทั้ง  3  หมูบาน

การวเิคราะหขอมูลดํ าเนินการโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS  (Statistical
Package  for   the  Social   Sciences)   โดยใชคาสถิติรอยละ   ไค – สแควร  และการวิเคราะห
ถดถอยเชิงซอน
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ผลการศึกษา  พบวา
1)    กระบวนการทํ างานของศูนยพัฒนาหมูบานชนบทผสมผสาน   อํ าเภอบานไผใน

โครงการปาชมุชน  ซึ่งเนนหนักการมีสวนรวมของชาวบาน   มีข้ันตอนดํ าเนินการดังนี้
-  การเลือกพื้นที่  ศูนย ฯ  จะค ํานงึถึงความพรอมของชุมชนในการรวม

โครงการและการมีพื้นที่ที่จะปลูกปาได
- การประสานงาน  ศูนย ฯ จะประสานงานกับสวนราชการองคกรในทองถิ่น

เพือ่แจงใหทราบเกี่ยวกับโครงการปลูกปาชุมชน
- การเตรยีมชมุชน   การดํ าเนินงานในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค   เพื่อใหการ

วางแผนงานปลูกปาชุมชนสอดคลองกับความตองการของชุมชน
- การฝกอบรม  วัตถุประสงคสํ าคัญของการฝกอบรมก็คือ   เพื่อใหคณะ

กรรมการปาชุมชนไดมีความรูความเขาใจการปลูกปา  การอนุรักษปาไม
- การเตรยีมพื้นที่และการปลูก ศูนย ฯ  เปนฝายรับผิดชอบในการดํ าเนินการ

จดัเตรยีมพืน้ทีสํ่ าหรับการปลูก   สวนชาวบานจะเปนฝายออกแรงชวยกันปลูก
- การบ ํารุงรักษา   คณะกรรมการปาชุมชนจะเปนผูรับผิดชอบในการดูแล

รักษารวมกับชาวบาน
- การตดิตามโครงการ  เจาหนาที่ศูนย ฯ   จะประสานงานกับกรรมการปา

ชมุชนในการติดตามโครงการ
- การจดัสรรประโยชน  เจาหนาที่ศูนย ฯ   จะใหคํ าแนะนํ าแกคณะกรรมการ

ปาชมุชน   เกีย่วกับการจัดสรรผลประโยชน   สวนรายละเอียดการดํ าเนินงานนั้นขึ้นอยูกับการตัด
สินใจแตละชุมชน

1)  ปจจยัทีม่ผีลตอการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชน   จากการ
ศึกษา  พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชน
อยางมนียัส ําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05   ไดแก   เพศ,    ตํ าแหนงในหมูบาน,   การไดรับการ
สนบัสนนุจากศนูย พฒันาหมูบานชนบทผสมผสานอํ าเภอบานไผ,    ความรูความเขาใจในปญหา
การเสือ่มโทรมของปาไม,    โอกาสในการมีสวนรวม,   ทัศนคติของชาวบานตอโครงการปลูกปา
ของชมุชนศนูย พฒันาหมูบานชนบทผสมผสานอํ าเภอบานไผ,    สวนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธ
กบัการมสีวนรวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ไดแก
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 อาย ุ    สถานภาพสมรส    ระดับการศึกษา    ระดับรายไดตอป    ความคาดหวังประโยชน
ลักษณะการถือครองที่ดิน    ขนาดการถือครองที่ดิน

สํ าหรบัปจจยัที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชน ได
แก       การไดรับสนับสนุนจากศูนย พัฒนาหมูบานชนบทผสมผสานอํ าเภอบานไผ    ตํ าแหนงใน
หมูบาน, โอกาสในการมีสวนรวม,  เพศ   ขนาดการถือครองที่ดิน   ซึ่งสามารถทํ านายการมีสวน
รวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชน ไดระดับปานกลาง  คือ  ประมาณรอยละ  52.93
(R2=.5293) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3)  ปญหาและอุปสรรคของการดํ าเนินงานตามโครงการปลูกปาชุมชน  ไดแก
3.1 อากาศรอนแหงแลง
3.2 ระยะเวลาในการปลูกไมเหมาะสม
3.3 อัตราการตายของตนไมที่ปลูกคอนขางสูง
3.4 ชาวบานขาดความรูและความเขาใจในขั้นตอนในการปลูก
3.5 ชาวบานขาดความรูและประสบการณในการจัดการปาชุมชน
3.6 ชาวบานไมเห็นคุณคาและประโยชนของโครงการปลูกปาชุมชน
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บทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการบริหารและจัดการแหลงนํ้ าขนาดเล็ก
                          :  ศึกษากรณีจังหวัดมหาสารคาม

สมบัติ    เสารแกว

บทคัดยอ

การศกึษาวจิยัครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ       1.      ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานในการบริหารและจัดการแหลงนํ้ าขนาดเล็ก    2.   ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอบท
บาทในการบรหิารและจัดการแหลงนํ้ าขนาดเล็กของกรรมการหมูบาน   3. ศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาของคณะกรรมการหมูบานในการบริหารและจัดการแหลงนํ้ าขนาดเล็ก

การศกึษาวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล    กลุม
ตัวอยาง  ไดแก  คณะกรรมการหมูบานในจังหวัดมหาสารคาม   จํ านวน  240  คน   โดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน   นํ าขอมูลที่ไดมาทํ าการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดย
โปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+  โดยใชสถติิ  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ไคสแควร

ผลการวิจัย  สรุปไดดังนี้
1.    คณะกรรมการหมูบานทุกแหงมีบทบาทในการบริหารและจัดการแหลงนํ้ าขนาด

เลก็อยูในระดบัมากในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ  ดานการดํ าเนินการจัดทํ าแผนงาน   ดานมาตรการใน
การบ ํารุงรักษา   ดานการควบคุมการใชประโยชนของนํ้ า   ดานการประชาสัมพันธและการการ
ประเมินผล

2.   ปจจยัที่มีผลตอบทบาทในการบริหารและจัดการแหลงนํ้ าขนาดเล็กของคณะ
กรรมการหมูบาน  พบวา  การไดการแนะนํ าสนับสนุนจากเจาหนาที่   การรับรูขาวสาร   การเปนผู
น ํากลุมทางสงัคม   และ ความรูความเขาใจในบทบาท  มีความสัมพันธตอบทบาทในการบริหาร
และจดัการแหลงนํ้ าขนาดเล็กของคณะกรรมการหมูบานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
สวนปจจัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจไมมีความสัมพันธตอบทบาทในการบริหารและจัดการแหลง
นํ ้าขนาดเล็กมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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3.   ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของคณะกรรมการหมูบานในการบริหาร
และจดัการแหลงนํ้ าขนาดเล็ก  พบวา  คณะกรรมการหมูบานสวนใหญเห็นวา   การขาดงบ
ประมาณสนบัสนนุจากรัฐบาล   เปนปญหามากที่สุดถึงรอยละ  76.25   รองลงมา คือ   การขาด
การสนใจเอาใจใสของเจาหนาของรัฐ  รอยละ  50.0    สวนแนวทางการแกปญหา   คณะ
กรรมการหมูบานสวนใหญเห็นวา     ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ    เปน
แนวทางแกไขมากที่สุดถึงรอยละ  74.58   รองลงมา  คือ  ใหเจาหนาที่ของรัฐสนใจ  และตั้งใจใน
การปฏบัิติงานสนับสนุนอยางจริงจัง  รอยละ  50.0
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บทบาทหญิงชายในดานการตัดสินใจและการแบงแรงงาน
ในกระบวนการผลิตไหม : ศกึษาเฉพาะกรณี  อํ าเภอบานฝาง
                            จังหวัดขอนแกน

                                 จันทนา   เอมมณีรัตน

บทคัดยอ

การศกึษาวจิยัครั้งนี้ มีวัตถุประสงค      1)   เพื่อศึกษาบทบาทหญิงและชายในดาน
การตดัสนิใจในกระบวนการผลิตไหม       2)   เพื่อศึกษาบทบาทหญิงและชายในดานการแบงแรง
งานในกระบวนการผลิตไหม       3)   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจและการ
แบงแรงงานหญิงและชายในกระบวนการผลิตไหม   4)   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแบง
แรงงานหญิงและชายในกระบวนการผลิตไหม

กลุมตัวอยางในการวิจัย      ไดจากการสุมตัวอยางแบบงายจากประชากรที่เลี้ยงไหม
แผนใหมในอ ําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน  โดยสุมตัวอยางได  189  ครอบครัว   ใน  5  หมูบาน
จาก  2  ตํ าบล   ไดแก    บานสวาง    บานหนองเซียงชุย (หมูที่  4, 5)     บานโนนสะอาด     ตํ าบล
ปาหวายนัง่  และบานหนองคลองนอย  ตํ าบลปามะนาว        หนวยในการวิเคราะหเปนครอบครัว
ตัวแปรอสิระที่ใชในการศึกษาประกอบดวย   จํ านวนแรงงานในครอบครัว  รายได    ขนาดถือครอง
ทีดิ่น    แหลงความรูการสนับสนุนจากภายนอก   การเอาแบบอยาง       ความสามารถในการผลิต
และความคาดหวังในดานผลประโยชน        เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก    แบบ
สอบถาม      แนวทางการสัมภาษณ        การวิเคราะหขอมูลดํ าเนินการโดยการคํ านาณคารอยละ
คาไค - สแควร (Chi – Square)   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน     คา Gamma      และการ
วเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  Multiple   Regression   Analysis)
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ผลการวิจัย
ผลการวจิยัพบวา   ผูหญิงมีบทบาทในการตัดสินใจในกระบวนการผลิตไหมมากกวา

ผูชาย  คิดเปนรอยละ  56.6   และผูหญิงมีบทบาทในการแบงแรงงานเทากับผูชาย  คิดเปนรอยละ
54.5         จากการศกึษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจของหญิงและชายในกระบวนการ
ผลิตไหม   พบวา    รายได    ขนาดถือครองที่ดิน    แหลงความรูการสนับสนุนจากภายนอก    การ
เอาแบบอยาง    การรับรูความเสี่ยงในการผลิต  และความคาดหวังผลประโยชน    มคีวามสัมพันธ
กบัการตดัสนิใจของหญิงและชายในกระบวนการผลิตไหม และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการแบง
แรงงานของหญงิและชายในกระบวนการผลิตไหม   ไดแก ความสามารถในการผลิต โอกาสในการ
มสีวนรวม   การรับรูความเสี่ยงในการผลิต และความคาดหวังผลประโยชน  สวนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการแบงงานของหญิงและชายในกระบวนการผลิตไหม   ไดแก  โอกาสในการมีสวนรวม  ความ
เสีย่งในการผลิต   และความสามารถในการผลิต
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ขวัญกํ าลังใจของเจาหนาที่สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
                    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปยะรักษ   นวลโคกสูง

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   1)    ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล    คุณลักษณะ
งานทีท่ ํา    คุณลักษณะการบริหาร    คุณลักษณะทางสังคม และระดับขวัญกํ าลังใจของเจาหนาที่
สํ านกังานเรงรัดพฒันาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     และ  2)    เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัระดบัขวญัก ําลังใจของเจาหนาที่สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท   ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ     ขาราชการ   จํ านวน  152 คน    และลูกจางประจํ า
จ ํานวน  200  คน  ของสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน    เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม   และวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC+      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก   รอยละ     คาเฉลี่ย
เลขคณิต   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    t – test   และสมัประสิทธิ์สหพันธของเพียรสัน      ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้

1.   คุณลกัษณะสวนบุคคลของเจาหนาที่สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท         ในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื     ซึ่งสวนใหญเปนเพศชาย       อายุระหวาง  41 – 50  ป   การศึกษาตํ่ ากวา
ระดบัปริญญาตรี   มีสถานภาพการทํ างานเปนลูกจางประจํ า  รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท
อายรุาชการ  21  ปข้ึนไป  และมีระยะเวลาในการดํ ารงตํ าแหนง  1 – 10  ป

2.   เจาหนาทีสํ่ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ
มคีวามเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงานที่ทํ า           และคณุลกัษณะการบริหารอยูในระดับปานกลาง
สวนคณุลกัษณะทางสังคมอยูในระดับมาก สํ าหรับระดับขวัญกํ าลังใจอยูในระดับสูง
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3.   ตัวแปรดานคุณลักษณะสวนบุคคล         ทีม่คีวามสมัพันธกับระดับขวัญกํ าลังใจ
ของเจาหนาทีสํ่ านกังานเรงรัดพัฒนาชนบท       ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05      ไดแก     การศึกษา     สถานภาพการท ํางาน   และระยะเวลาที่ดํ ารงตํ าแหนง
สวนตวัแปรทีไ่มมีความสัมพันธกับระดับขวัญกํ าลังใจ ไดแก  เพศ   อายุ   รายได  และอายุราชการ

4 ตัวแปรดานคุณลักษณะงานที่ทํ าดานคุณลักษณะการบริหารและดานคุณลักษณะ
ทางสงัคม   ทกุตวัแปรมีความสัมพันธกับระดับขวัญกํ าลังใจของเจาหนาที่สํ านักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
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การศึกษาความสัมพันธการมีสวนรวมสรางกับการใชประโยชน
และการบํ ารุงรักษา ฝายประชาอาสา       :  ศึกษาเฉพาะกรณี

อํ าเภอโพนทอง    จังหวัดรอยเอ็ด
                โรจนพงษ    แกนจันทน

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีัตถุประสงคเพื่อศึกษา        1)     ความคิดเห็น การใชประโยชนและ
การบ ํารุงรักษา  ตอฝายประชาอาสาของครัวเรือนเกษตรกร          2)  ความสัมพันธการมีสวนรวม
ของครวัเรอืนเกษตรกรในการสรางฝายประชาอาสากับความคิดเห็นการใชประโยชนและการบํ ารุง
รักษาฝายประชาอาสา          3)  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของ
ครัวเรอืนเกษตรกร  หลังการสรางฝายประชาอาสา

การวจิยัครัง้นี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม      โดยกลุมตัวอยาง
คือ  ครัวเรอืนเกษตรกรใน  8  หมูบาน   อํ าเภอโพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด  จํ านวน  215  ครอบครัว
น ําขอมูลมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   .     ใชสถิติรอยละ
คาเฉลี่ย   ไคสแควร   แกมมา   และคาสถิติ  t

ผลการวิจัย  พบวา
1.   ความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรที่มีตอโครงการฝายประชาอาสา         พบวา

ความคดิเหน็ของครวัเรือนเกษตรกรทั้งหมด  เห็นวา  ฝายประชาอาสา  คงทน  แข็งแรง   รองลงมา
คือเหน็วา  ฝายประชาอาสาสรางในบริเวณที่เหมาะสม และในลุมนํ้ าแหงนี้ควรจะสรางฝายประชา
อาสาเพิ่มข้ึนอีก

2.  ความสัมพันธการมีสวนรวมของครัวเรือนเกษตรกร  ในการสรางฝายประชาอาสา
กบัความคดิเห็นที่มีตอโครงการฝายประชาอาสา  พบวา   ทกุประเภทความคิดเห็นมีความสัมพันธ
กบัการมสีวนรวมของครัวเรือนเกษตรกร ในการสรางฝายประชาอาสา อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05   โดยประเภทของความคิดเห็นที่มีความสัมพันธมากที่สุด        คือ      ฝายประชาอาสา
สรางในบรเิวณที่เหมาะสม   รองลงมา คือ  ฝายประชาอาสามีประโยชน
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3.   การใชประโยชนฝายประชาอาสาของครัวเรือนเกษตรกร         พบวา    ครัวเรือน
เกษตรกรใชประโยชนมากที่สุด  คือในฤดูแลง  ใชนํ้ าจากฝายเพื่อเลี้ยงสัตว       รองลงมา  คือ  ใน
ฤดแูลงใชนํ้ าจากฝายประชาอาสาเพื่อปลูกผัก

4. .  ความสมัพันธการมีสวนรวมของครัวเรือนเกษตรกร       ในการสรางฝายประชา
อาสากบัการใชประโยชนฝายประชาอาสา      พบวา     เกือบทุกประเภทของการใชประโยชนจาก
ฝายประชาอาสาของครัวเรือนเกษตรกร   มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสรางฝายประชา
อาสาอยางมนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05           มีเพียงประเภทการใชนํ้ าเพื่ออาบกับใชบริเวณ
ฝายเปนทีพ่กัผอนหยอนใจที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสรางอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถติิทีร่ะดบั  .05  โดยที่การใชประโยชนจากฝายประชาอาสาประเภทใชทํ านาป    มีความสัมพันธ
มากทีสุ่ด    รองลงมา  คือใชในการปลูกผัก

5.   การบํ ารุงรักษาฝายประชาอาสาของครัวเรือนเกษตรกร             พบวา  ครัวเรือน
เกษตรกรสวนใหญไดบํ ารุงรักษา  ในเรื่องเมื่อมีฝนตกหนักมีรองนํ้ ากัดเซาะไดถมดินและปลูกหญา
รองลงมา คือ  ดํ าเนินการปลูกหญาปองกันลาดคันดินพัง

6.   ความสมัพันธการมีสวนรวมของครัวเรือนเกษตรกรในการสรางฝายประชาอาสา
กบัการบ ํารุงรักษา  พบวา   ทุกประเภทของการบํ ารุงรักษามีความสัมพันธ    กับการมีสวนรวมใน
การสรางฝายประชาอาสาอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05          โดยประเภทของการบํ ารุง
รักษา  ทีม่ ีความสัมพันธมากที่สุด  คือ   การกํ าจัดวัชพืชหนาฝายประชาอาสา     รองลงมา  คือ
การเก็บเศษไมที่ลอยมาติดหนาฝาย

7.    การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเศรษฐกิจ         ในภาคการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกรหลงัการสรางฝายประชาอาสา  พบวา คาเฉลี่ยของรายไดในภาคการเกษตรกรรมทั้งรวม
และรายประเภท  คือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว    ระหวางกอนกอนการสรางฝายกับหลังการสรางฝาย
มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05     โดยที่คาเฉลี่ยของรายไดในภาคการ
เกษตรกรรมภายหลังการสรางฝายมีคามากกวากอนการสรางฝายทั้งหมด
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   ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ของทหารกองประจํ าการ  หลังจากการไดรับโครงการพัฒนาอาชีพ :
                 การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน

พนัตรี สมคิด   ทับทิม

บทคัดยอ

การวจิยัมวีตัถปุระสงคเพื่อศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลอืกอาชพี  ของทหารกองประจํ าการหลังจากการไดรับโครงการพัฒนาอาชีพ

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเรื่องนี้ คือทหารกองหนุนที่ผานการฝกอบรมโครงการ
พฒันาอาชพี  ทหารกองประจํ าการ  ที่มีภูมิลํ าเนาอยูในจังหวัดขอนแกน     ในชวงป  พ.ศ. 2529 –
2534  จํ านวน  15,246  คน            โดยใชการเลือกตัวอยางแบบพหุวิธี (Multi – Stage  Random
Sampling)  จากการสุมตัวอยางได  จํ านวนตัวอยางในการวิเคราะหขอมูล  233  คน   เครื่องมือที่
ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  ไดแก   แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติ  เพื่อหา
อัตราสวนรอยละ   คาไค – สแควร

ผลการวิจัย
จากการศกึษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกอาชีพแตกตางกัน

ไดแก  รายไดครอบครัวตอป    ขนาดการถือครองที่ดิน    ภาวะหนี้สินของครอบครัว      อาชีพบิดา
– มารดา,   เพือ่นสนิท    ประสบการณในการทํ างาน    คุณภาพในการทํ างาน       การสนับสนุน –
การแนะน ํา    การบังคับทุน   เวลาในการเขารวมฝกอบรม   การไดเลือกโครงการฝกอบรมที่ตนเอง
พอใจ    ความเชื่อในประโยชนที่จะไดรับ   และความตองการพื้นฐานดานอาชีพ

ในการพจิารณาการเลือกอาชีพไดพบความสัมพันธ  คือ
ทหารกองหนนุทีม่ีรายไดครอบครัว/ป ต่ํ า      มีแนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะ

การเปลีย่นทศันคตมิาก และทหารกองหนุนที่มีรายไดครอบครัว/ปสูง มี แนวโนมในการเลือกอาชีพ
ในลกัษณะการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการสูง
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ทหารกองหนนุทีม่ทีีดิ่นถือครองมาก       มีแนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะการ
เปลีย่นทศันคตมิาก  และทหารกองหนุนที่มีที่ดินนอยหรือไมมีที่ดินถือครอง มีแนวโนมในการเลือก
อาชพีในลกัษณะการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีไ่มมหีนี้สิน มีแนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะการเปลี่ยนอาชีพ
ตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุที่ไมไดรับการเรียนรูจากแมแบบ          มีแนวโนมในการเลือกอาชีพใน
ลักษณะการพฒันาอาชีพเดิม  และการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีม่ีระดับการศึกษาตํ่ า      มีแนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะการ
เปลีย่นทศันคตมิาก   และทหารกองหนุนที่มีระดับการศึกษาสูง      มีแนวโนมในการเลือกอาชีพใน
ลักษณะการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีม่ปีระสบการณในการทํ างานมาก     มีแนวโนมในการเลือกอาชีพใน
ลักษณะการเปลีย่นทศันคติมาก  และทหารกองหนุนที่มีประสบการณในการทํ างานนอย      มีการ
เลอืกอาชพีในลักษณะการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีม่คุีณภาพในการทํ างานตํ่ า  มีแนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะ
การเปลีย่นทศันคตมิาก    ทหารกองหนุนที่มีคุณภาพในการทํ างานสูง        มีแนวโนมในการเลือก
อาชพีในลกัษณะการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีม่ีรับการสนับสนุน – การแนะนํ า            จากครอบครัว – เครือญาติ,
เพือ่นสนทิ มาก  มแีนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะการพัฒนาอาชีพเดิมมาก  และทหารกอง
หนนุทีม่รัีบการสนบัสนนุ – การแนะนํ า ปานกลาง       มีแนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะการ
เปลีย่นอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีไ่มถูกบังคับจากครอบครัว – เครือญาติ, เพื่อนสนิทมีการเลือกอาชีพ
ในลกัษณะการเปลีย่นอาชีพตามโครงการมาก  และทหารกองหนุนที่ถูกบังคับ     จากครอบครัว –
เครอืญาต,ิ เพือ่นสนิท  มีการเลือกอาชีพในลักษณะการเปลี่ยนทัศนคติ  และพัฒนาอาชีพเดิมมาก

ทหารกองหนนุทีม่ทีนุนอย มีการเลือกอาชีพในลักษณะการเปลี่ยนทัศนคติมาก  และ
ทหารกองหนนุทีม่ทีนุคอนขางมากมีการเลือกอาชีพในลักษณะการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก
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ทหารกองหนนุทีม่เีวลาในการเขารวมฝกอบรมมาก   มีแนวโนมในการเลือกอาชีพใน
ลักษณะการพฒันาอาชีพเดิมและการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีไ่ดเลือกโครงการฝกอบรมที่ตนเองพอใจมีแนวโนมในการเลือกอาชีพ
ในลกัษณะการพัฒนาอาชีพเดิมและการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

ทหารกองหนนุทีม่คีวามเชื่อในประโยชนที่จะไดรับ     มีแนวโนมในการเลือกอาชีพใน
ลักษณะการพฒันาอาชีพ และการเปลี่ยนอาชีพตามโครงการมาก

และการเปลีย่นอาชีพตามโครงการมากเห็นวาโครงการตรงตามความตองการพื้น
ฐานดานอาชพี  มแีนวโนมในการเลือกอาชีพในลักษณะการพัฒนาอาชีพเดิมมาก
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คุณลักษณะสวนบุคคล และเงื่อนไขภายนอกที่มีผลตอความสามารถ
ในการทํ างานในชุมชนของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวุรรณา   มาระโพธิ์

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  คุณลักษณะสวนบุคคลและเงื่อนไขภายนอก
ทีม่ผีลตอความสามารถในการทํ างานในชุมชนของ (ทันตาภิบาล)เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

การศกึษาครัง้นี้ไดใชการวิจัยแบบสํ ารวจ   ซึ่งทํ าการสังเกต  สัมภาษณ กลุมตัวอยาง
น ํามาสรางแบบสอบถามแลวนํ าไปใชเก็บขอมูลกับประชากรเปาหมาย        คือ  เจาพนักงานทันต
สาธารณสขุ  ทีสํ่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตาภิบาลจากวิทยาลัยสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื  จ. ขอนแกน  รุนที่  1 – 9      และปฏบัิติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื  จ ํานวน  159  คน  โดยทํ าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด

การวิเคราะหขอมูล   ไดใช การวิเคราะหแบบ     รอยละ      ไค – สแควร      และการ
วเิคราะหถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบวา
1.   คุณลักษณะสวนบุคคล   ไดแก   ภูมิลํ าเนาเดิม    ฐานะทางเศรษฐกิจ    อายุการ

ท ํางาน   และทัศนะตองานทันตสาธารณสุขมูลฐาน        ไมมผีลท ําใหความสามารถในการทํ างาน
ชมุชนของทันตาภิบาลแตกตางกัน

2.   เงื่อนไขภายนอก  ไดแก   การยอมรับจากผูบังคับบัญชา         ความทันสมัยของ
ผูน ําชมุชน    การฝกอบรมระหวางประจํ าการ    และการสนับสนุนชวยเหลือ        มผีลท ําใหความ
สามารถในการทํ างานชุมชนของทันตาภิบาลแตกตางกัน
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3.   คุณลกัษณะสวนบุคคลและเงื่อนไขภายนอก ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ
ท ํางานชมุชนของทันตาภิบาล  มี  4  ตัวแปรเรียงตามลํ าดับ  คือ  การฝกอบรมระหวางประจํ าการ
การยอมรบัจากผูบังคับบัญชา  การสนับสนุนชวยเหลือ   และฐานะทางเศรษฐกิจ      ซึง่มอิีทธิพล
หรือมคีวามสมัพนัธกับความสามารถในการทํ างานชุมชนของทันตาภิบาล             รอยละ  35.32         
(P<.05,   R  =  0.5943,  R2  =  0.3532)
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การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
      และสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปาสํ าราญ
                           อํ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน

เสรี     คงอยู

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค  คือ           1.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน   และนอกเขต
ปฏิรูปทีดิ่นในชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.  2518 – พ.ศ.  2520)   และหลังการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.
2521 – พ.ศ.  2533)    2. เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินของครัวเรือน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและนอกเขตปฏิรูปที่ดินในชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.  2518 – พ.ศ.
2520)  และหลังการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.  2521 – พ.ศ.  2533)         3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
พฒันาขัน้พืน้ฐานของ  ส.ป.ก.    หรือหนวยงานอื่นตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปาสํ าราญ   4. .เพื่อศึกษาความตองการและขอเสนอแนะของครัวเรือน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปาสํ าราญ         ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการดํ าเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
และครัวเรือนเกษตรกรนอกเขตปฏิรูปที่ดิน   โดยครัวเรือนเกษตรกรในเขต ฯ  ไดรับหนังสืออนุญาต
เขาท ําประโยชนนั้น  มีจํ านวน  254  ครัวเรือน     สวนครัวเรือนนอกเขต ฯ ไดรับหนังสือรับรองการ
ท ําประโยชน (น.ส.  3)  จํ านวน  100  ครัวเรือน        จากกลุมตัวอยางทั้ง  2  กลุม    นํ ามากํ าหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan)   ซึง่จะไดกลุมตัว
อยางครวัเรือนเกษตรกรในเขต ฯ  155  ครัวเรือน  จาก  254  ครัวเรือน และกลุมตัวอยางเกษตรกร
นอกเขต ฯ  80   ครัวเรือน   จาก  100   ครัวเรือน    ตอไปจึงเปนการสุมตัวอยางซึ่งใชวิธีการสุมตัว
อยางแบบงาย (Simple   Random   Sampling)   โดยใชวิธีจับฉลาก    การวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
ใชคารอยละ (Percentage)      คาเฉลี่ย  (Mean)       คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน         t – tst   และคา
Chi – Square  โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรตามโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+
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ผลการวิจัย
1. การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ – สังคมในชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน  และ

นอกเขตปฏริปูทีดิ่น  ในชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน  (พ.ศ.  2518 – พ.ศ.  2520)     และหลัง
การปฏริปูที่ดิน  (พ.ศ.  2521 -  พ.ศ.  2533)

จากการศกึษา  พบวา   ครัวเรือนเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน     มีความแตกตางทาง
ดานเศรษฐกิจกับครัวเรือนเกษตรกรนอกเขตปฏิรูปที่ดิน    ในชวงหลังการปฏิรูปที่ดิน    คือ  รายได
การถอืครองที่ดิน   ภาวะหนี้สิน   ทรัพยสิน    เครื่องมือเครื่องจักรโดยที่ครัวเรือนเกษตรกรในเขต ฯ
มรีายไดและการถือครองที่ดินตํ่ ากวานอกเขต ฯ          แตในดานภาวะหนี้สิน  ทรัพยสิน  เครื่องมือ
เครือ่งจกัรในเขต ฯ มีสูงกวานอกเขต ฯ     สวนความตองการสินเชื่อในอนาคตนั้น   ไมมีความแตก
ตางกนั  คือยงัมีความตองการอยูทั้งในเขต ฯ  และนอกเขต ฯ        และเมื่อไดเปรียบเทียบชวงกอน
หลงัการปฏรูิปที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรในเขต ฯ  พบวามีความแตกตางกัน    ดานรายได    การ
ถอืครองทีดิ่น   ภาวะหนี้สิน  ทรัพยสิน  และเครื่องมือเครื่องจักร     ซึ่งแตกตางไปจากชวงกอนการ
ปฏิรูปที่ดิน  โดยมีลักษณะของความแตกตางที่สูงขึ้น

สวนในดานสงัคมในเขต ฯ มีความแตกตางกับนอกเขต ฯ  ในชวงหลังการปฏิรูปที่ดิน
คือ  ดานการเปนสมาชิกกลุม   โดยที่ในเขต ฯ เปนสมาชิกกลุมมากกวานอกเขต ฯ       สวนในดาน
การไดรับการฝกอบรม   การอพยพแรงงานมีความแตกตางกันทั้ง ในเขต ฯ  และนอกเขต ฯ    และ
เมือ่ไดเปรียบเทียบชวงกอนหลังการปฏิรูปที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรในเขต ฯ       พบวา  มีความ
แตกตางกนัในดานการเปนสมาชิกกลุมการฝกอบรม     ซึ่งแตกตางไปจากชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน
โดยมลัีกษณะของความแตกตางที่สูงขึ้น   สํ าหรับในเรื่องของการอพยพแรงงานนั้นในชวงหลังการ
ปฏิรูปที่ดินยังมีเพิ่มข้ึนอีกเล็กนอย

2.  การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนในที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรในเขต
ปฏริปูทีดิ่น และนอกปฏิรูปที่ดิน   ในชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.  2518 – พ.ศ.  2520)
และหลงัการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.  2521 - พ.ศ.  2533)

จรกการศกึษา  พบวา  ครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความแตกตางทางดาน
การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนในที่ดินครัวเรือนเกษตรกรนอกเขตปฏิรูปที่ดิน      ในชวงหลังการ
ปฏิรูปทีดิ่น  คือ  รูปแบบการใชประโยชนในที่ดิน   เชน   การทํ านาและทํ าไร      โดยนอกเขตมีการ
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ท ํานามากกวา   สวนทํ าสวนไมแตกตางกัน    ในดานการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช      มีความแตก
ตางกนัในลกัษณะของการปลูกเหมือนเดิม    การเลิกปลูกและการปลูกเพิ่ม          ในดานลักษณะ
การปรบัปรุง  มีความแตกตางกัน  คือมีการทํ าฝายกั้นนํ้ า  และการปลูกพืชบํ ารุงดิน โดยนอกเขต ฯ
มมีากกวา   สวนการปรับระดิน  และการทํ านานั้นไมมีความแตกตางกัน

เมือ่ไดเปรียบเทียบชวงกอนหลังการปฏิรูปที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรในเขต ฯพบวา
มคีวามแตกตางกนัในดานการทํ าไร   คือ   มีการทํ าไรลดลง   และมีการทํ าสวนเพิ่มข้ึน    สวนการ
ท ํานานัน้ไมแตกตางไปจากชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน   ในดานลักษณะการปรับปรุงบํ ารุงดิน   มีการ
ท ําฝายกัน้นํ ้า  ปรับระดับดิน  ปลูกพืชบํ ารุงดิน  และทํ าคันนาเพิ่มข้ึน  จากชวงกอนการปฏิรูปที่ดิน

3.   ผลกระทบของการพัฒนาขั้นพื้นฐานของ  ส.ป.ก.   หรือหนวยงานอื่นตอ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือนเกษตรกร

ในดานการใชแหลงนํ้ าเพื่อการเกษตรในป  พ.ศ.  2518  ถึงป  พ.ศ.  2520    คือกอน
การปฏรูิปทีดิ่น   ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญใชนํ้ าฝนทํ าการเกษตร         มีการใชนํ้ าจากหวยและ
สระนํ ้าทีขุ่ดเองเล็กนอย          หลังจากการปฏิรูปที่ดินแลวครัวเรือนเกษตรกรอยางละครึ่งมีการใช
ประโยชนจากแหลงนํ้ าของ ส.ป.ก.      โดยสวนใหญใชทํ านา   รองลงไปใชเลี้ยงสัตว   ทํ าสวนและ
ท ําไร   การใชถนนของ  ส.ป.ก.นั้นครัวเรือนเกษตรกรเกือบทั้งหมดใชประโยชน      โดยสวนใหญใช
ทัง้เดนิทางและลํ าเลียงผลผลิต         และเมื่อทํ าการเปรียบเทียบผลของรายไดมีเปลี่ยนแปลงเนื่อง
มาจากการสรางแหลงนํ้ าและถนนของ ส.ป.ก. แลว    พบวา   ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมีรายได
เพิ่มมากขึ้น

4. ความตองการและขอเสนอแนะของครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปาสํ าราญ

ในดนความตองการงานปฏิรูปของครัวเรือนเกษตรกร         สวนใหญมีความตองการ
รอยละ  60.0   ไมตองการ  25.8   และไมแนใจ  12.3  ตามลํ าดับ    โดยในสวนของความตองการ
นัน้   พบวา   ตองการมีที่ทํ ากินเปนของตนเองและถูกตองตามกฎหมายเปนสวนใหญ     รองลงไป
เพราะไดรับความสะดวก  และไดรับความชวยเหลือจากทางราชการ   ในสวนของความไมตองการ
พบวา  จ ํากัดสิทธิในการซื้อขายและที่ดินถือครอง  รอยละ  16.8       รองลงไปไมเปนอิสระในที่ดิน
3.2  ตามลํ าดับ
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ในดานวธิกีารไดรับสิทธิในที่ดิน  พบวา  ใหไดกรรมสิทธิแบบ น.ส.  3    เปนสวนใหญ
ครัวเรอืนเกษตรกรนั้นยังมีความพอใจที่ไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน    และยังไดรับ

ประโยชนจากการปฏิรูปที่ดิน   เพราะทํ าใหมีที่ดินทํ ากิน    มีการพัฒนาขั้นพื้นฐานในดานตาง ๆ มี
การพฒันาที่ดินและพัฒนาการเกษตร

ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสียของการปฏิรูปที่ดิน    ครัวเรือนเกษตรกรใหความ
คิดเหน็วา   ถูกแบงที่ดินและจํ ากัดเนื้อที่ถือครอง   ไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน         ที่ดินไมสามารถซื้อ
ขาย  จํ านอง

ในดานความตองการใหชวยเหลือ  ตองการใหจัดหาแหลงนํ้ า           การจัดหาปจจัย
การผลิต   การจัดหาตลาดผลิตผลเกษตรเปนสวนใหญ

สํ าหรบัขอเสนอแนะ  พบวา     ตองการใหปรับปรุงแหลงนํ้ า         ประกันราคาพืชผล
จดัหาเงนิทนุ   เปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์ใหคลายกับ น.ส.  3   ตลอดจนจัดหาปจจัยการผลิตในรูป
ของสินเชื่อ  เปนสวนใหญ
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       ทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบลตอการกระจายอํ านาจ
การปกครองทองถิ่น (สภาตํ าบล)  :  กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกน

อังกูร      จํ าเริญสาร

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา           1)    ลักษณะสวนบุคคลของกรรมการ
สภาต ําบล    2)   ลักษณะสภาตํ าบล        3)   ทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบลตอกระจายอํ านาจ
ของสภาต ําบล    และ  4)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบลตอกระจาย
อํ านาจของสภาตํ าบล

กลุมตัวอยาง     ไดแก      กรรมการสภาตํ าบล จังหวัดขอนแกน     จํ านวน  294  คน
เครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล      ไดแก    แบบสอบถาม   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก   รอยละ (Percentages)  ไค – สแควร  (Chi – Square)  และ แกมมา  (Gamma)

ผลการวิจัยสรุป  ไดดังนี้
1. ลักษณะสวนบุคคลของกรรมการสภาตํ าบลในจังหวัด     พบวา  มีอายุอยูระหวาง

41 – 50  ป มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  47.6              การศึกษาอยูในระดับ  ป. 4 – ป. 6  มากที่สุด
คิดเปนรอยละ  83.7    อาชีพทํ าการเกษตรมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  90.4          มีรายไดระหวาง
15,001 – 50,000  บาท  มากที่สุด   คิดเปนรอยละ  48.0           ตํ าแหนงในสภาตํ าบลชุดปจจุบัน
ดํ ารงต ําแหนงผูใหญบานและผูทรงคุณวุฒิเทากันมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  44.9          ระยะเวลา
ดํ ารงต ําแหนงกรรมการสภาตํ าบลชุดปจจุบันอยูในชวง  1 – 2  ป  มากที่สุด   คิดเปนรอยละ  38.8
การด ํารงต ําแหนงกรรมการสภาตํ าบลในอดีต      พบวา  ไมเคยดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภาตํ าบล
มากอน  มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  86.7    และไมเคยทํ างานนอกหมูบานในชวง  3  ปที่แลว  มาก
ทีสุ่ด   คิดเปนรอยละ    95.9

2.    ลักษณะของสภาตํ าบลในจังหวัดขอนแกน  พบวา    สภาตํ าบลมีขนาดเล็ก   คือ
มหีมูบานตํ ่ากวา  8  หมูบาน  มากที่สุด   คิดเปนรอยละ  38.8    ประชากรในตํ าบลมีจํ านวนขนาด
กลาง  คือ  ต้ังแต  5,001 – 8,000  คน มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  42.2             ขนาดพื้นที่ตํ าบลมี
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ขนาดกลาง  คือ  35.01 – 45.00  ตารางกิโลเมตร มากที่สุด   คิดเปนรอยละ  44.9       และภาษีที่
จดัเกบ็ไดในตํ าบลป  2535 มีขนาดนอย  คือ  20,000 – 50,000  บาท มากที่สุด      คิดเปนรอยละ
49.0         เงินภาษีที่รัฐจัดสงคืนใหสภาตํ าบลป  2535    มีขนาดมาก       คือ  50,001  บาทขึ้นไป
มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ    38.8           งบประมาณพัฒนาแตละตํ าบลป  2535  มีขนาดมาก  คือ
1,000,001  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  39.5     กรรมการสภาตํ าบลมีความเปนอิสระในการบริหาร
งานมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  53.1   และการพิจารณางบประมาณของสภาตํ าบลใชเสียงขางมาก
เปนหลักมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  60.9

3.  ทศันคติของกรรมการสภาตํ าบลตอการกระจายอํ านาจของสภาตํ าบล        พบวา
กรรมการสภาตํ าบลมีทัศนคติตอการกระจายอํ านาจของสภาตํ าบลอยูในระดับปานกลางมากที่สุด
คิดเปนรอยละ  39.8   รองลงมา คือ  ระดับต่ํ า   คิดเปนรอยละ  36.1 และระดับสูง  คิดเปนรอยละ
24.1  ตามลํ าดับ

4.  ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบลตอการกระจายอํ านาจ
ของสภาต ําบล  ไดแก     รายได       การทํ างานนอกหมูบานในชวง  3  ปที่แลว     ขนาดประชากร
ขนาดสภาตํ าบล   ขนาดพื้นที่และภาษีที่จัดเก็บไดในแตละตํ าบลป  2535
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส
        ของประชาชนในเขตชุมชนแออัด  จังหวัดขอนแกน  :
               ศึกษาเฉพาะกรณี  ชุมชนแออัดเทพารักษ

โชต ิ  เขมฤกษอํ าพล

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีัตถุประสงคเพื่อศึกษา   (1)  ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยทางสังคม
ทีเ่กีย่วกบัโรคเอดส   (2)  พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส    (3)   ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
เสีย่งตอการติดเชื้อโรคเอดส  ของประชาชนในชุมชนแออัดเทพารักษ  จังหวัดขอนแกน

กลุมตัวอยางที่ศึกษา  ไดแก   ประชาชนในชุมชนแออัดเทพารักษ  ที่มีอายุต้ังแต  15
ปข้ึนไป  จ ํานวน  264  คน   การสุมตัวอยางโดยวิธีเก็บจากทุกครัวเรือน (Census)  หลังคาเรือน
ละ  1  คน   การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตมีสวนรวม    การสัมภาษณผูนํ าชุมชนและใช
แบบสอบถาม   การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS/PC   การทดสอบไค – สแควร
(Chi – Square  test)   สหสมัพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s  Product  Moment  Correlation)
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  ผล
การวิจัยสรุปไดดังนี้

1. ปจจยัสวนบุคคล  และปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับโรคเอดส ของประชาชนในชุมชน
แออดัเทพารกัษ    พบวา    กลุมตัวอยางที่ศึกษามีอายุเฉลี่ย  32.38  ป   สวนใหญจบการศึกษา
ระดบัประถมตน   มีอาชีพรับจาง   และรายไดต่ํ า     ประชาชนไดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจาก
โทรทศันมากที่สุด   สวนการรับรูทัศนคติ  และคานิยมเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับดี

2. พฤตกิรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส  ของประชาชนในชุมชนแออัดเทพารักษ
พบวา  ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยรวมอยูในระดับเสี่ยงนอย    เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา   พฤติกรรมดานการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันอยูในระดับเสี่ยงนอย    สวนพฤติกรรมดาน
เพศสมัพนัธและดานการเสพยาเสพติดอยูในระดับไมเสี่ยง   แตอยางไรก็ตาม  เมื่อศึกษาถึงราย
ละเอยีดของพฤตกิรรมดานเพศสัมพันธพบวายังมีความเสี่ยง  เชน  การมีเพศสัมพันธกับผูที่ขาย
บริการทางเพศ  มีความเสี่ยงถึง  รอยละ  50.7
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3. ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส  พบวา   ปจจัยดานเพศ
อาย ุ  สถานภาพสมรส   อาชีพ   และรายไดของประชาชน   ไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการติด
เชือ้โรคเอดส   สวนปจจัยดานระดับการศึกษา   ระยะเวลาที่อยูในชุมชน   และสภาพการอยูอาศัย
มผีลตอพฤตกิรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส    สวนปจจัยดานการรับรู   ทัศนคติ   คานิยมเกี่ยว
กบัโรคเอดส   และสภาแวดลอมของประชาชน    มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส
ปจจยัดานสภาวะแวดลอมภายนอกครอบครัว   คานิยมดานการเสพยาเสพติด  และระดับการ
ศึกษา  สามารถรวมทํ านายพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสได

4.   ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้   ควรมีการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
แกประชาชนอยางตอเนื่อง   โดยทางโทรทัศน   และเนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมที่ไม
ถกูตองไมเหมาะสม   สํ าหรับในชุมชนควรมีการจัดตั้งกลุมแกนนํ าเพื่อใหทํ าหนาที่ถายทอดความรู
แกเพือ่นบานหรอืญาตพิี่นองที่ใกลชิด   สวนหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดตั้งหนวยใหคํ าแนะ
น ําปรึกษาในชมุชน  โดยรวมมือกับผูนํ าชุมชน  และองคกรเอกชนในลักษณะตอเนื่อง
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การจัดการปาชุมชนขององคกรทองถิ่น  :  กรณีศึกษาหมูบาน
ในเขตลุมนํ้ าหวยทราย  จังหวัดขอนแกน

     ทองจันทร    หอมเนตร

บทคัดยอ

การศกึษาวจิยัเรื่อง  การจัดการปาชุมชนขององคกรทองถิ่น       มีวัตถุประสงคดังนี้
1)  เพือ่วเิคราะหสภาพชุมชนในเขตลุมนํ้ าหวยทราย    2)   เพื่อศึกษา  รูปแบบ  กระบวนการ  และ
ปจจยัดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชนขององคกรทองถิ่น  และ   3) เพื่อ
ศึกษา  ความคดิเห็น  ปญหา  และขอเสนอแนะของชาวบาน ในการจัดการปาชุมชน    การศึกษา
ดังกลาวผูวจิยัไดเลือกพื้นที่หมูบานในเขตลุมนํ้ าหวยทรายครอบคลุม  อํ าเภอภูผามาน   อํ าเภอ
ชมุแพ  จงัหวดัขอนแกน    พื้นที่แหงนี้เคยเปนพื้นที่เปาหมายของโครงการนํ ารองวนศาสตรชุมชน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    การศึกษาเรื่องนี้ใชขอมูลทุติภูมิจากการติดตามงานภาคสนามภายใต
โครงการวนศาสตรชุมชนเปนเวลา  2  ป  (2536 – 2537)  และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแนว
ทางสมัภาษณกบักลุมคณะกรรมการที่ทํ าหนาที่ดูแลรักษาปาชุมชน  เชน   กลุมคณะกรรมการ
สภาต ําบล    ผูทรงคุณวุฒิ   มัคทายก   ผูอาวุโสในชุมชน   และใชการแบบสอบถาม  สัมภาษณ
ความคดิเหน็   การมีสวนรวม   และลักษณะการใชประโยชนจากปาชุมชน

ผลการวจิยั  พบวา   สภาพชุมชนในเขตลุมนํ้ าหวยทราย  แบงออกเปน  2  สวน  คือ
1)   หมูบานทีต้ั่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ   มีอาชีพหลักในการทํ าไร  และไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
2)   หมูบานทีต้ั่งอยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ   มีอาชีพหลักคือการทํ านา   มีกรรมสิทธิ์มั่นคงในที่
ดิน    การวจิยัครั้งนี้ยังพบวาการจัดการปาชุมชนขององคกรทองถิ่นมีรูปแบบสํ าคัญ  3  ประการ
คือ   1)  เกดิจากภูมิปญญาทองถิ่น   รวมทั้งระบบความเชื่อและพิธีกรรมภายในชุมชน  เชน  การ
จดัการปาชมุชนของ กลุมผูใชนํ้ า   กลุมมัคทายกวัด    2)   เกิดจากกระบวนการพัฒนาหมูบาน
โดยมหีนวยงานภายนอกเขามาสงเสริม         มีการกอต้ังกลุมสังคมตาง ๆ ทํ าใหชุมชนตระหนักใน
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ปญหาทรพัยากรปาไม   และ  3)   เกิดจากขอจํ ากัดของกฎหมาย  เชน  การที่รัฐไดประกาศเขตปา
อนรัุกษ  ท ําใหมีผลกระทบตอชุมชน  จึงรวมมือพัฒนาปาชุมชนข้ึน    กระบวนการจัดการปาชุมชน
พบวา  ข้ันตอนการพฒันาปาชุมชน  เกิดจากความศรัทธาของชาวบานตอสถาบันศาสนา  และ
เกดิความรวมมือพระภิกษุ   มัคทายกวัด  และคณะกรรมการที่รับผิดชอบปาชุมชน   ระดับความ
สํ าคญัปาชมุชน  และการประสานงานของกลุมที่ทํ าหนาที่ดูแลรักษาปาชุมชน

สํ าหรบัปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชนนั้น   พบวา
ปจจยัทีเ่กีย่วของ  ไดแก   พัฒนาการของชุมชน    ระบบการผลิตของชุมชน   ความสัมพันธทาง
สังคม  และกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ปาชุมชน

ดานความคดิเหน็ของชาวบาน   พบวา  การจัดการปาชุมชนของหมูบานอยูในเกณฑ
ปานกลาง (X = 1.5)  การใชประโยชนจากปาชุมชนในระดับครัวเรือน อยูในเกณฑ ลบ  (X =
0.7)  ในขณะที่การใชประโยชนในระดับหมูบานและระดับตํ าบล อยูในเกณฑ  ปานกลาง (X =
1.5  และ  1.2)     สวนการจัดการปาชุมชนในอนาคตมีความคิดเห็น  อยูในเกณฑ   คอนขางบวก
( X =  2.0)  และการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน อยูในเกณฑ  ปานกลาง  (X =  0.9)

สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชน   ไดแก   แนวเขตไมชัดเจน   ไมมี
กรรมสทิธิ ์   การบุกรุกและลักลอบตัดไม   เกิดไฟปา   ขาดงบประมาณสนับสนุน  และคณะ
กรรมการขาดความรับผิดชอบ   ดังนั้นองคกรทองถิ่นตองมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพือ่สํ ารวจท ําแนวเขตปาชุมชนพรอมกับมีการรับรองสิทธิ์ในที่ดิน  และสรางความเขาใจรวมกัน
ภายในชุมชน
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การตีความทางสังคมวิทยา เรื่อง ความเสมอภาค  กรณีศึกษา
การจัดการทรัพยากรที่ดินของรัฐโดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  ในเขตปาสงวนแหงชาติ  จัหวัดขอนแกน
ประเสริฐชัย   ตัณฑสิทธิ์

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพื่อศึกษา       1.   ตีความทางสังคมวิทยากฎหมายเพื่อ
วเิคราะหจุดมุงหมายและเจตนารมณพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    2.   เพื่อตี
ความทางสงัคมวทิยาเรื่องความเสมอภาคในผลการพัฒนา  ระหวางในและนอกเขตปฏิรูปที่ดินปา
สํ าราญ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน       3.  เพื่อรับทราบถึงความตองการและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรตอการดํ าเนินงาน  กรณีเขตปฏิรูปที่ดินปาสํ าราญ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน

กลุมตัวอยาง  ไดแก   เกษตรกรจากหมูบานในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดินปาสํ าราญ
6  หมูบาน   รวม  374  คน       เก็บขอมูลโดยอาศัยแบบสัมภาษณ  และวิเคราะหขอมูลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+     สถติิทีใ่ชในการวิเคราะห  ไดแก   ความถี่   รอยละ
และไค – สแควร  (Chi – Square)

ผลวิจัย  สรุปไดดังนี้
1. ผลของการตคีวามทางสังคมวิทยากฎหมายในเรื่องจุดมุงหมาย และเจตนารมณ

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้สรุปได       คือ  กฎหมายนี้บัญญัติมีข้ึนเพื่อเสริม
สรางความเสมอภาคในฐานะของบุคคลทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม

2. ผลการศกึษาการตีความทางสังคมวิทยา เร่ือง    ความเสมอภาคในผลการพัฒนา
ระหวางในและนอกเขตปฏิรูปที่ดินปาสํ าราญ  อํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  พบวา
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ทางดานกายภาพ     พบวาในเขต ฯ พัฒนามากกวาและคอนขางมากกวา  3  กรณี
โดยเปนการพฒันาเสนทางคมนาคมทั้ง  3  กรณี    ในเขต ฯ พัฒนานอยกวา  2  กรณี      โดยเปน
การพฒันาในเรือ่งแหลงนํ้ าทั้ง  2  กรณี สวนสองเขต ฯ พัฒนาเสมอภาคกันและคอนขางเสมอภาค
กนัม ี 6  กรณี    ซึ่งเปนเรื่องที่ดิน (3  กรณี )  ไฟฟา    ตลอดจนปริมาณฝน และนํ้ าดื่มนํ้ าใชภายใน
ครัวเรือน

ทางดานเศรษฐกิจ   พบวาในเขต ฯ พัฒนามากกวาและคอนขางมากกวา  5  กรณี
โดยเปนการพฒันามูลคาทรัพยสินที่มีในครอบครอง       ปริมาณและคุณภาพผลผลิตรวมทางการ
เกษตร   รายไดสุทธิทั้งในและนอกการเกษตร   ตลอดจนการพัฒนาแหลงเงินทุน  ในเขต ฯ พัฒนา
นอยกวา  1  กรณี      คือ     ระดับของสิทธิในที่ดินทํ ากินทางการเกษตรที่เกษตรกรไดรับไปจากรัฐ
นอกนัน้เปนกรณ ีสองเขต ฯ พัฒนาเสมอภาคกันหรือคอนขางเสมอภาคกัน คือ  กรณี การกระจาย
และความทัว่ถงึของการมีที่ดิน   อัตราเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร   เงินออมและเงินฝาก  ตลอดจน
การพฒันาแนวทางในการชํ าระและปลดเปลื้องภาระหนี้สิน

ทางสังคม  พบวาในเขต ฯ พัฒนาคอนขางมากกวาใน  2   กรณี    คือ    การพัฒนา
ความพรอมในการรักษาพยาบาล  และอัตราประชากรวัยแรงงาน สวนอีก 11กรณีอยูในสองเขต ฯ
พฒันาเสมอภาคกันและคอนขางเสมอภาคกัน     คือ  กรณี เร่ือง    การศึกษาการฝกอบรมและฝก
อาชพี  กลุมอาชพีในและนอกการเกษตร  สุขภาพอนามัย การเปลี่ยนแปลงอาชีพ   อพยพแรงงาน
ส่ือ   และความสัมพันธของคนในหมูบาน

ผลการศกึษาการพัฒนาในภาพรวม พบวา ในเขต ฯ ไมไดดอยที่สุดในการพัฒนา
3.   ผลการศึกษาศึกษาในเรือ่งความตองการและขอเสนอแนะ   พบวา    เกษตรกรมี

ความตองการใหมีการพัฒนาเพิ่มเติมใน  4   กรณี  ไดแก  เสนทางคมนาคม   แหลงนํ้ า    ผลผลิต
ทางการเกษตร   และระดับสิทธิในที่ดินทํ ากิน          และเสนอแนะใหรัฐปรับปรุงระดับสิทธิในที่ดิน
ท ํากนิ   ขยายโอกาสในเรื่องสินเชื่อ   ชวยซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ
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การศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตเมืองตอการปฏิบัติงาน
ปองกันอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจภูธร จังหวัดขอนแกน

พนัตํ ารวจโทพงษศิริ   สวนแกว

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตเมือง   ปจจัย
สวนบคุคล    และปจจัยประสบการณ  ที่มีตอทัศนคติของประชาชนในเขตเมืองตอการปฏิบัติงาน
ปองกนัอาขญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน   และปญหาและแนวทางแกไข
ปญหา   ในการปฏิบัติงานปองกันอาขญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน     วิธี
การศกึษาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรเปาหมายที่ศึกษา   ได
แก   ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลทั้ง  4  แหงของจังหวัดขอนแกน   คือ  เทศบาลตํ าบลบาน
ไผ    เทศบาลตํ าบลเมืองพล    เทศบาลตํ าบลชุมแพ    และเทศบาลเมืองขอนแกน    ทํ าการสุม
กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster  Sampling)   ไดตัวอยางทั้งหมด  413
คน   น ําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+

คํ านวณคารอยละ   คาเฉลี่ยเลขคณิต   t – test  และ  One – Way  Analysis  of  Variance
ผลการวิจัย  พบวา
1. ทัศนคติของประชาชนในเขตเมืองตอการปฏิบัติงานปองกันอาขญากรรมของเจา

หนาทีตํ่ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน  โดยทั่วไปอยูในเกณฑปานกลาง
2. ปจจยัสวนบุคคล   ไดแก   เพศ   อายุ   อาชีพ   รายได   ระดับการศึกษา   สถาน

ภาพการสมรส    ความสัมพันธสวนตัว   และปจจัยประสบการณ  ไดแก  ประสบการณทางตรง
และประสบการณทางออม   ไมกอใหเกิดความแตกตางในทัศนคติของประชาชนในเขตเมืองตอ
การปฏบัิติงานปองกันอาขญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจภูธรจังหวัดขอนแกน

แตเมือ่พจิารณาในแตละดานแลว  พบวา ปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยประสบการณ
กอใหเกดิความแตกตางในทัศนคติของประชาชนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนี้
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(1)  รายได   กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํ ากวา  3,000  บาท  มีทัศนคติตอการ
ปฏิบัติงานปองกันอาขญากรรมในดานบริหารงานบุคคลดีกวากลุมอ่ืน ๆ

(2)  ระดบัการศึกษา  กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีทัศนคติ
ตอการปฏบัิติงานปองกันอาขญากรรมในดานบริหารงานบุคคลดีกวากลุมอ่ืน ๆ  และกลุมตัวอยาง
ทีม่กีารศกึษาระดับมัธยมศึกษา มีทัศนคติตอการปฏิบัติงานปองกันอาขญากรรมในดานการสืบ
สวนจบักุมผูกระทํ าผิดดีกวากลุมอ่ืน ๆ

(3) สถานภาพการสมรส   กลุมตัวอยางที่เปนหมายมีทัศนคติตอการปฏิบัติงาน
ปองกนัอาขญากรรมในดานบริหารงานบุคคลดีกวากลุมอ่ืน ๆ

(4)  ความสมัพนัธสวนตัว กลุมตัวอยางที่ไมมีความสัมพันธสวนตัวกับเจาหนาที่
ตํ ารวจ  มทีศันคติตอการปฏิบัติงานปองกันอาขญากรรม  ในดานการบริหารงานบุคคล  และใน
ดานการสบืสวนจบักมุผูกระทํ าผิดดีกวากลุมตัวอยางที่มี ความสัมพันธสวนตัวกับเจาหนาที่ตํ ารวจ

(5) ประสบการณทางตรง กลุมตัวอยางที่ไมมีประสบการณทางตรงกับเจาหนาที่
ตํ ารวจ  มทีศันคติตอการปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรม  ในดานการอํ านวยความสะดวก  และให
บริการแกประชาชนดีกวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณทางตรงกับเจาหนาที่ตํ ารวจ

(6) ประสบการณทางออม   กลุมตัวอยางที่ไมมีประสบการณทางออมกับเจาหนา
ทีตํ่ ารวจ  มทีศันคติตอการปฏิบัติงานปองกันอาขญากรรม  ในดานการสืบสวนจับกุมผูกระทํ าผิดดี
กวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณทางออมกับเจาหนาที่ตํ ารวจและกลุมตัวอยางที่มีประสบการณ
ทางออมกบัเจาหนาที่ตํ ารวจ  มีทัศนคติตอการปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรม  ในดานการสง
เสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันอาขญากรรมและชุมชนสัมพันธดีกวา กลุมตัวอยางที่ไม
มปีระสบการณทางออมกับเจาหนาที่ตํ ารวจ

3.   สํ าหรับขอคิดเห็นของประชาชนที่ตองการใหมีการแกไข  ปรับปรุง  การปฏิบัติ
งานปองกนัอาขญากรรมของเจาหนาที่ตํ ารวจจังหวัดขอนแกน   ประกอบดวยภารกิจ  5  ดาน  คือ
ในดานการบรหิารงานบุคคล    ดานการสืบสวนจับกุมผูกระทํ าผิด   ดานการตรวจควบคุมรักษา
พืน้ที ่  ดานการอ ํานวยความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนและดานการสงเสริมใหประชาชน
มสีวนรวมในการปองกันอาชญากรรมและงานชุมชนสัมพันธ
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
              ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล

สวัสด์ิ    ภูทอง

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา   ระดับประสิทธิผล  การปฏิบัติงานสาธารณ
สุขมลูฐาน ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล        ปจจัยที่มีความสัมพันธและปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธผิลการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน              ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
สาธารณสขุมูลฐานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบลในเขตจังหวัดพิจิตร

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา    คือ   เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบลที่ปฏิบัติงาน
ประจ ําสถานอีนามัย  และมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา  2  ป       ในเขตจังหวัดพิจิตร
จ ํานวน  216  ราย     และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอํ าเภอบางมูลนาก   จํ านวน  34 ราย
คัดเลอืกโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random  Sampling)     โดยใชแบบสอบถามและ
แนวทางในการสัมภาษณ          ในการเก็บรวบรวมขอมูลและนํ าขอมูลที่ไดมาดํ าเนินการวิเคราะห
โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+)   สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล  คือ     ไค – สแควร  (Chi – Square)     สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s
Product  Moment  Correlation)          และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise
Multiple  Regression  Analysis)   ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้

1. ระดบัประสิทธิผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดบัตํ าบลในเขตจังหวัดพิจิตร  สวนใหญอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง     มีจํ านวนนอยอยูใน
ระดับต่ํ า

2. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กับประสิทธิผล
การปฏบัิติงานสาธารณสุขมูลฐาน   ไดแก          ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการไดรับการยอมรับ
นบัถอืจากชมุชน     การไดรับการยอมรับจากบุคคลในหนวยงาน     ขวัญกํ าลังใจ   ความกาวหนา
ในหนาทีก่ารงาน     ความพึงพอใจในงานสาธารณสุขมูลฐาน   การยอมรับในบทบาท   และความ
คาดหวงัในบทบาท    ปจจัยดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       เมื่อ
ปจจยัดงักลาวเปลี่ยนแปลงระดับประสิทธิผลก็จะเปลี่ยนแปลงดวย
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3. ปจจยัทีม่ผีลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจาหนาที่สา
ธารณสขุระดับตํ าบล อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ไดแก   ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน     การยอมรับในบทบาท     และความพึงพอใจในงานสาธารณสุขมูลฐานโดยมีประสิทธิภาพ
การปฏบัิติงานเปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด        ซึ่งปจจัยทั้งสามสามารถพยากรณระดับประสิทธิผล
การปฏบัิติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบลได  รอยละ  37.27

4. ปญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน  สรุปไดดังนี้        คือ   การวางแผนการปฏิบัติ
งานสาธารณสขุมลูฐาน   การรดํ าเนินงานไมสามารถปฏิบัติตามแผนได  ประชาชนมีฐานะยากจน
ท ําใหไมสนใจและไมใหความรวมมือในการดํ าเนินงาน    การขาดงบประมาณ    ขาดวัสดุอุปกรณ
ในการปฏบัิติงาน    ระบบขอมูลขาวสารไมเปนปจจุบันและไมาสามารถนํ าไปใชประโยชนไดจริง

ผลการวจิยัในครัง้นี้   สามารถนํ าไปเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร       ทางดาน
สาธารณสขุได       เพื่อใหบุคลากรเหลานี้สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนประโยชน
ตอการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานใหบรรลุเปาหมายตอไป
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การศึกษาการปองกันตนเองจากอาชญากรรม
  ของประชาชนผูพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน

รอยตํ ารวจเอก สายเพชร   ศรีสังข

บทคัดยอ

การศกึษาวจิยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. การปองกันตนเองจากอาชญากรรม
ของประชาชนผูพกัอาศัยในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน      2.   ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ
กบัการปองกนัตนเองจากอาชญากรรมของประชาชนผูพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน    3.
ความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย  คือ  ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง
ขอนแกน   ทํ าการคํ านวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ  Taro   Yamane         ไดขนาดตัวอยาง  400
ครัวเรอืน      ทํ าการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ     โดยแบงพื้นที่ทํ าการสุมออกเปน  13
หมูบาน   24  ถนนสายสํ าคัญในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน   ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เกบ็รวบรวมขอมูล                 และนํ าขอมูลมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป
SPSS/PC+            ใชสถิติ     รอยละ    คาเฉลี่ย (X)    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     t – test   และ
One – Way  Analysis  of  Variance

ผลการวิจัย
1.   ประชาชนผูพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน         มีการปองกันตนเองจาก

อาชญากรรมประเภทการปองกันโจรกรรมทรัพยสินในบานเรือนอยูในระดับปานกลาง      สวนการ
ปองกนัตนเองจากอาชญากรรมประเภทการปองกันโจรกรรมรถยนต  และรถจักรยานยนต    อยูใน
ระดบัมาก   ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการปองกันตนเองจากอาชญากรรม พบวาประชาชน
มกีารปองกันอยูในระดับมาก

2. ปจจยับางประการที่มีความสัมพันธกับการปองกันตนเอง    จากอาชญากรรมของ
ประชาชนผูพกัอาศัยในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  พบวา  ปจจัยเกี่ยวกับอาชีพ ประสบการณการ
เคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรม   การรูจักคุนเคยกับเจาหนาที่ตํ ารวจ  การรับรูขาวสารอาชญากรรม
มคีวามแตกตางกนัของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05       สวนปจจัยเกี่ยวกับอายุ
ระดบัการศึกษา    รายไดของครอบครัว    สถานภาพการสมรส  การเขารับการอบรม  หรือเขารวม
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กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการปองกันอาชญากรรม     ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปองกัน      และแกไขปญหาอาชญากรรม
พบวา  ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรแลเรื่องการปดประตู     หนาตาง       ใสกลอนและกุญแจให
เรียบรอยเมือ่จะเขานอนหรือออกจากบานรอยละ  33.75      สํ าหรับการปองกันโจรกรรมทรัพยสิน
ในบานเรอืน    สวนการปองกันการโจรกรรมรถยนต     รถจักรยานยนต    พบวา   สวนใหญเห็นวา
ควรปดกระจก     ลอคประตูรถยนต     และลอคกุญแจคอรถจักรยานยนตทุกครั้งที่จอดรถ  รอยละ
38.0
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของชุมชนภายหลังวิกฤตการณ
นํ้ าเสียในลํ านํ้ าพอง  :  กรณีศึกษา  หมูบานบึงกลาง  อํ าเภอนํ้ าพอง

จังหวัดขอนแกน
                                         สุภลกัษณ    โคตรดง

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของชุมชน
และผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่มีตอสภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคมของชุมชนภาย
หลงัวกิฤตการณนํ ้าเสยีในลํ านํ้ าพอง  เมื่อป พ.ศ.  2535 โดยศึกษาเฉพาะกรณีในหมูบานบึงกลาง
ตํ าบลหนองกงุ   อํ าเภอนํ้ าพอง   จังหวัดขอนแกน    ซึ่งเปนหมูบานที่ต้ังอยูติดกับลํ านํ้ าพอง   และ
มกีารพึง่พาอาหารธรรมชาติจากลํ านํ้ าพอง        การเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้  ใชวิธีเก็บขอมูล
เชงิคณุภาพ   โดยแบบแนวทางในการสัมภาษณและการสังเกตอยางมีสวนรวม     ผูวิจัยไดเขาไป
พ ํานกัอาศยัอยูในหมูบานเพื่อเก็บขอมูลเปนเวลา  90  วัน   แลวนํ ามาวิเคราะหตามเนื่อหาดวยวิธี
พรรณนา

ผลการศกึษา พบวา หลังวิกฤตการณลํ านํ้ าพองเนาเสีย   ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบอาหารของชุมชน      กลาวคือ     ประเภทอาหารที่บริโภคมีสัดสวนของอาหารสํ าเร็จรูปและ
พชืผักธรรมชาตเิพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด        สวนอาหารประเภทปลาที่ชุมชนนิยมบริโภคมีสัดสวน
ลดลง            ในดานแหลงอาหารมีการเปลี่ยนแปลงจากการไดอาหารจากแหลงอาหารธรรมชาติ
โดยเฉพาะในล ํานํ ้าพองมาเปนการซื้ออาหารบริโภค    และพึ่งพาอาหารจากแหลงธรรมชาติอ่ืนใน
ชมุชนซึง่เปนอาหารประเภทพืชผักเปนสวนใหญเพิ่มข้ึน       วิธีการที่ใชในการหาอาหารธรรมชาติ
โดยเฉพาะในแหลงนํ้ าเปลี่ยนจากการใชแหและอวนมาเปนการใชสวิงและตาขายมุงมากขึ้น    ใน
ดานระยะทางในการหาอาหารไมมีการเปลี่ยนแปลง             เนื่องจากชุมชนคิดวาในแหลงอาหาร
ธรรมชาตทิีอ่ื่นภายนอกชุมชนก็มีอาหารอยูนอย       และในชวงกอนเกิดนํ้ าเสียคนจากหมูบานอื่น
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ยงัตองเขามาหาอาหารในชุมชน   โดยเฉพาะการหาปลาในลํ านํ้ าพอง     สวนระยะเวลาในการหา
อาหารในล ํานํ ้าพองตองใชเวลาเพิ่มมากขึ้นเปน  2 – 3  เทา       จากเวลาที่ใชกอนการปรุงอาหาร
ประมาณ  30  นาทีถึง  1  ชั่วโมง   ก็ไดอาหารมาเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือน         ในดาน
ผูรับผิดชอบในการหาอาหารนั้น   เพศหญิงมีบทบาทในการหาอาหารมากขึ้น    (เพราะเพศชายที่
เคยหาอาหารไดมากกวาและสวนใหญเปนการหาปลาในลํ านํ้ าพองนั้นมีความสามารถหาไดนอย
ลง)   อาหารสวนใหญของครัวเรือนที่เปลี่ยนมาเปนอาหารสํ าเร็จรูป   พืชผัก   และอาหารประเภท
กุง  หอย  ปู   และแมลงตาง ๆ ซึ่งเปนการหาของเพศหญิง       จึงทํ าใหเพศหญิงมีบทบาทมากขึ้น
สวนการเปลีย่นแปลงดานการกระจายอาหารนั้น  พบวา   การเก็บอาหารไวบริโภคเองในครัวเรือน
มากทีสุ่ด    สวนการขายและการแบงปนนั้นขึ้นอยูกับแหลงอาหารที่ไดมา          อาหารจากแหลง
ธรรมชาตจิะมกีารแบงปนมากที่สุด     เมื่อหาไดนอยก็มีการแบงปนนอยลง        สวนอาหารที่ขาย
นัน้ไดจากแหลงการผลิตทางการเกษตรซึ่งสวนใหญเปนพืชผัก   มีการขายอาหารมากขึ้น    เพราะ
ครัวเรอืนตองการเงินไปซื้ออาหารประเภทอื่นมาบริโภค     ในดานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบอาหารตอดานเศรษฐกิจนั้นเห็นไดชัดจาก      การใชจายในการซื้ออาหารบริโภคเพิ่มมากขึ้น
จากเดมิเคยไดอาหารจากธรรมชาติเฉลี่ยครัวเรือนละ  3 – 5  วันตอสัปดาห        ลดลงเหลือเพียง
1 – 3   วันตอสัปดาห        และการซื้ออาหารบริโภคจากเฉลี่ยครัวเรือนละ  30  บาทตอวันเพิ่มข้ึน
เปนวนัละ  40  บาท      สวนผลกระทบทางดานสังคมนั้น  พบวา ความสัมพันธของสมาชิกมีความ
หางเหนิมากขึน้         นื่องจากมีการใหความชวยเหลือกันลดลง   โดยเฉพาะการชวยเหลือแบงปน
อาหารซึง่กอนยงัพอพบเหน็ไดมากกวาการชวยดานอื่น   เชน  การเงิน   แรงงาน     นอกจากนั้นยัง
พบวา  มกีารแขงขนักันหาอาหารมากขึ้น   คือมีการหาอาหารเพียงลํ าพังมากขึ้น   การรวมกลุมหา
อาหารนอยลง   และสุดทายดานบทบาทการจัดการแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  พบวา        ชุมชนมี
บทบาทก ําหนดกฏระเบียบในแหลงทรัพยากรธรรมชาติ               ตลอดจนการปองกันรักษาแหลง
ทรัพยากรธรรมชาต ิเฉพาะในแหลงอื่น ๆ  ที่ไมใชลํ านํ้ าพอง    เนื่องจากคิดวาเปนทรัพยสมบัติของ
ชมุชน    สวนล ํานํ ้าพองนั้นไมใช ทรัพยสมบัติ เฉพาะของชุมชน     ซึ่งคนจากชุมชนอ่ืนสามารถเขา
มาใชประโยชนท ําสิ่งใดก็ได  และชุมชนก็ใชประโยชนโดยไมคํ านึงถึงการอนุรักษ     ซึ่งพบวามีการ
จบัปลาขนาดเล็ก  และการใชยาเบื่อตลอดจนการใชระเบิดดวย   สวนบทบาทในการสงเสริมฟนฟู
แหลงทรพัยากรธรรมชาติ นั้นยังไมมี   เนื่องจากยังขาดความรูและการสนับสนุนจากรัฐ



63

ขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อดิศักด์ิ   มาศยคง

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพื่อศึกษา       1)   ระดับขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภอ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   2)  ปจจัยที่มีอิทธพลตอระดับขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภอใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุมตัวอยาง ไดแก พัฒนาการอํ าเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํ านวน  234  คน
เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสงทางไปรษณีย  ระหวางวันที่  4  ธันวาคม  2535  ถึงวันที่
25  ธันวาคม  2535     ไดรับแบบสอบถามคืน  215  ชุด  คิดเปน  91.88 %     วเิคราะหขอมูลโดย
เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+ สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   คาเฉลี่ย
คารอยละ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาไคสแควร (Chi – Square) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้น ๆ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. พฒันาการอ ําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขวัญกํ าลังใจในระดับปานกลาง
2. ปจจยัทีม่อิีทธิพลตอระดับขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภอในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
2.1 ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับระดับขวัญกํ าลังใจ    โดยการวิเคราะห      คา

ไค - สแควร (Chi – Square)  ปรากฏผล ดังนี้
2.1.1   คุณลักษณะทางประชากร  ประกอบดวย  การศึกษา   อายุราชการ

รายได   และประสบการณการปฏิบัติงานในตํ าแหนง  พบวา ปจจัยดังกลาวไมมี ความสัมพันธกับ
ระดบัขวญัก ําลงัใจของพัฒนาการอํ าเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

2.1.2   คุณลักษณะงานที่ทํ าประกอบดวย สภาพการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบ
หมาย นโยบายและการบริหารงาน พบวาปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธกับระดับขวัญกํ าลังใจของ
พฒันาการอ ําเภอ อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

2.1.3  คุณลักษณะทางสังคม ประกอบดวย ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ความสมัพนัธกบัเพือ่นรวมงาน  ความสัมพันธกับชาวบานและความสัมพันธกับครอบครัว   พบวา
ความสมัพนัธกบัผูบังคบับัญชา    ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ความสัมพันธกับชาวบาน      มี
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ความสมัพนัธกบัระดับ ขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภออยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
สวนความสมัพนัธกับครอบครัว      ไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภอ
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

2.1.4   คุณลกัษณะทางจิตวิทยาสังคม ประกอบดวย โอกาสกาวหนา สถาน
ภาพการยอมรบันบัถือ  การอุทิศตนเพื่องาน   ความรูสึกไรอํ านาจ และความเชื่อมั่นในตนเอง  พบ
วา  โอกาสกาวหนาและความรูสึกไรอํ านาจ  มีความสัมพันธกับระดับ ขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการ
อํ าเภอ อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     สวนสถานภาพการยอมรับนับถือ    การอุทิศตน
เพือ่งาน      ความเชื่อมั่นในตนเอง ไมมีความสัมพันธกับระดับ ขวัญกํ าลังใจของพัฒนาการอํ าเภอ
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

2.2 อิทธพิลของปจจัยที่ศึกษาตอระดับขวัญกํ าลังใจโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้น ๆ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) พบวา  ปจจัยที่มี
อิทธพิลตอระดับ ขวัญกํ าลังใจ ของพัฒนาการอํ าเภอ  เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ ไดแก     ความ
สัมพนัธกบัผูบังคบับัญชา    งานที่ไดรับมอบหมาย   โอกาสกาวหนา  สถานภาพการยอมรับนับถือ
สภาพการปฏบัิติงาน   ความรูสึกไรอํ านาจ  นโยบายและการบริหารงานความสัมพันธกับชาวบาน
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
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การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูสูงอายุในการพัฒนาสังคม
     ศึกษาเฉพาะกรณีที่  อํ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

อภิชาติ     ผลเรือง

บทคัดยอ

วตัถปุระสงคของการทํ าวิทยานิพนธนี้    เพื่อที่จะศึกษาถึงบทบาท  การเปลี่ยนแปลง
บทบาท  และปจจัยที่มีผลตอบทบาทของผูสูงอายุในการพัฒนาสังคม  ชวงกอนและหลังป  2525
การศกึษาครัง้นี ้  เปนการศึกษาเฉพาะกรณีที่อํ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย    ศึกษาทั้งเชิงปริมาณ
และคณุภาพ    การศึกษาเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากผูสูงอายุ  จํ านวน  124  คน   จากหมูบานและ
ตํ าบลตาง ๆ ของอํ าเภอวังสะพุง ที่ไดทํ าการสุมตัวอยางแลว    การศึกษาเชิงคุณภาพ  ทํ าการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสังเกต  (Observation)  และการสัมภาษณ  (Interview   Method)   ผูสูง
อาย ุ ในหมูบานผานอย  หมูที่  1  ตํ าบลวังสะพุงที่ไดทํ าการสุมแบบเจาะจง  (Purposive
Sampling)    สถติิทีใ่ชในการวิเคราะห  ไดแก   คารอยละ  (Percent)   คาเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean)
ไค – สแควร  (Chi – Square)  เพือ่ทดสอบสมมติฐานในระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่  0.05

ผลการศึกษา  พอสรุป  ไดดังนี้
1. บทบาทและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูสูงอายุในการพัฒนาสังคม

กอนและหลังป  2525
1.1  บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม  พบวา   ทั้งกอนและหลังป  2525  ผู

สูงอายมุบีทบาทในการขัดเกลาทางสงคม ในระดับนอย     หลังป  2525  มีบทบาทลดนอยลง
1.2   บทบาทในการเปนผูนํ าทางศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา  กอนป

2525    ผูสูงอายุมีบทบาทในการเปนผูนํ าทางศาสนาและวัฒนธรรม  ในระดับมากกับนอย ใกล
เคยีงกนั     หลังป  2525  มีบทบาทในระดับนอยและลดลงเล็กนอยจากกอนป  2525

1.3   บทบาทในการดูแลสุขภาพ    พบวา  กอนป  2525  ผูสูงอายุมีบทบาท
ในการดแูลสุขภาพอยูในระดับมาก    หลังป  2525    มีบทบาทในระดับนอยและลดลงเล็กนอย
จากกอนป  2525
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1.4  บทบาทในการพัฒนาสังคมภาพรวมโดยไมแยกพิจารณาเฉพาะดาน
พบวา  ทัง้ชวงกอนและหลังป  2525   ผูสูงอายุมีบทบาทในการพัฒนาสังคมอยูในระดับมากกับ
นอย  ใกลเคียงกัน    หลังป  2525  มีบทบาทลดลงจากกอนป  2525  เพียงเล็กนอย หรือ แทบจะ
ไมแตกตางกัน

2. ปจจยัทีม่ผีลตอบทบาทของผูสูงอายุในการพัฒนาสังคม กอนและหลัง ป
2525

2.1 เพศ  และความรอบรูในสถานการณชุมชน  ไมมีความสัมพันธกับบทบาท
ของผูสูงอายุในการพัฒนาสังคม  ทั้งกอนและหลังป  2525

2.2 ความผกูพนัทางสังคม   ความพอใจในชุมชน   และแรงสนับสนุนทาง
สังคม  มคีวามสัมพันธกับบทบาทของผูสูงอายุในการพัฒนาสังคม  กอนป  2525  แตไมมีความ
สัมพนัธกันหลังป  2525
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การรักษาพยาบาลแบบพื้นบาน :  กรณีศึกษาหมอลํ าผีฟา
      บานหนองใหญ  อํ าเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

มาริโกะ    กาโตะ

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของหมอลํ าผีฟา          ในการรักษา
พยาบาลและบทบาทอื่น ๆ         กระบวนการรักษาพยาบาลของหมอลํ าผีฟาและการตัดสินใจการ
เลอืกวธิกีารรกัษาพยาบาลกับหมอลํ าผีฟาของชาวบาน        โดยเลือกหมอลํ าผีฟาเปนกรณีศึกษา
ของหมอพืน้บาน          การศึกษาอาศัยขอมูลจากเอกสารและการวิจัยสนามดวยการสังเกตการณ
แบบมสีวนรวมในพิธีกรรม  และการสัมภาษณ    ขณะที่ทํ าการศึกษาไดพักอาศัยอยูที่บานหมอลํ า
ผีฟาคนหนึง่ทีอ่ยูบานหนองใหญ   ตํ าบลกานเหลือง  อํ าเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน    ผูวิจัยใช
เวลาในการศึกษาภาคสนามระหวางมกราคม – พฤษภาคม  2537

จากการศกึษา    พบวา   หมอลํ าผีฟาทํ าหนาที่รักษาพยาบาลและมีระบบของตัวเอง
โดยมคีวามเชือ่เร่ืองผีหลัก    หมอลํ าผีฟาจะรักษาโรคที่เกิดจากการกระทํ าของผี   โดยลํ าเชิญผีฟา
ซึง่เปนผทีีม่อํี านาจเหนือธรรมชาติมากที่สุด        พิธีกรรมรักษาพยาบาลถูกจัดขึ้นที่บานผูปวยเมื่อ
หายเจบ็ปวยแลว        ผูปวยตองทํ าพิธีกรมสงเครื่องเกาเพื่อที่จะกาวสูการเปนลูกศิษยของหมอลํ า
ผีฟารักษาพยาบาลไดดวยความเชื่อและพิธีกรรมที่มีสัญลักษณตาง ๆ          ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรม
ทองถิน่   ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความรูการแพทยแผนปจจุบัน       ซึ่งมีการบูรณาการความเชื่อ
ศาสนาตาง ๆ และความรูทางวิทยาศาสตร

การตดัสนิใจการเลือกวิธีการรักษาพยาบาลกับหมอลํ าผีฟาของผูปวย      พบวา     มี
ปจจบัุนทีท่ ําใหผูปวยตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาลกับหมอลํ าผีฟา  3  ปจจัย  ไดแก   ปจจัย
ทีเ่กีย่วกบัคุณลกัษณะของหมอลํ าผีฟา   ปจจัยทางดานสังคม  และที่เกี่ยวกับผูปวย   คุณลักษณะ
ของหมอล ําผีฟา  เชน   บุคลิกภาพและอุปนิสัย      เครือญาติ      กลยุทธในการสรางอํ านาจบารมี
ตลอดจนวธิกีารรกัษาพยาบาล  ซึ่งทํ าใหหมอลํ าผีฟามีชื่อเสียง  และมีผลตอการตัดสินใจการเลือก
ของผูปวย     ปจจัยทางดานสังคม  ไดแก   การคมนาคม   การขยายเครือขายทางสังคม      ความ
สอดคลองกบัความเชื่อของชาวบาน        ความเชื่อในการสืบทอดของรักษา           เปนปจจัยทาง
วฒันธรรมสนบัสนนุความเชื่อของหมอลํ าผีฟา   อยางไรก็ตาม        คารักษาพยาบาลไมเปนปจจัย
สํ าคญัในการเลอืกวิธีการรักษาของผูปวย   สวนปจจัยที่เกี่ยวกับผูปวย  ไดแก  ประสบการณรักษา
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พยาบาลของผูปวยเอง        และการตัดสินใจของคนในครอบครัวที่จะพาผูปวยไปรักษาเปนปจจัย
สํ าคญัในการตัดสินใจมารับการรักษากับหมอลํ าผีฟา

หมอลํ าผีฟา มบีทบาททีสั่งคมคาดหวัง  ไดแก      การรักพยาบาล     การรักษาจารีต
ประเพณแีละศีลธรรม  และการแกไขปญหาของชาวบานโดยเปนที่ปรึกษาปญหาครอบครัว    นอก
จากนีย้งัมบีทบาทตอบุคคลและสังคม   บทบาทตอบุคคล  ไดแก      การอธิบายและตีความหมาย
ปรากฎการณการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น   การชวยคลายความวิตกกังวล   การใหกํ าลังใจ     และการให
ความมัน่ใจในชีวิตประจํ าวัน   บทบาทตอสังคม  ไดแก    การเปนกลไกความคุมพฤติกรรมของคน
ในชมุชนและในกลุมลูกศิษย    การสรางความระเบียบในชุมชนและกลุมลูกศิษย   การสรางความ
เปนอนัหนึง่อนัเดยีวกันของคนในชุมชนและกลุมลูกศิษย    การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  และ
การเปนผูน ําดานสาธารณสุข      การเปลี่ยนแปลงบทบาทของหมอลํ าผีฟา     พบวา     เมื่อชุมชน
เปลีย่นแปลงทัง้ดานกายภาพและดานเศรษฐกิจสังคม  บทบาทของหมอลํ าผีฟาตอสังคมมีนอยลง
แตบทบาทตอบุคคลมีมากขึ้น   โดยเฉพาะในการรักษาพยาบาล  โดยมีโอกาสเดินทางไปรักษาใน
พืน้ทีก่วางขึ้นตามการคมนาคมที่สะดวก

หมอล ําผฟีา  เปนผูทํ าหนาที่รักษาพยาบาลผูหนึ่ง    ที่รักษาการเจ็บปวยจากสาเหตุที่
เกดิจากความสมัพนัธระหวางคน   เครือขายทางสังคม  จิตใจ ซึ่งอยูในลักษณะแบบองครวม  และ
มสีวนในการชวยเสริมการแพทยแผนปจจุบันอยางมาก
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ทัศนคติของประชาชนตอการดํ าเนินงานตามโครงการทศวรรษ
       แหงการพัฒนาสถานีอนามัย  : ศึกษาเฉพาะกรณี
              อํ าเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ชยัสิทธิ์     เฮงมีชัย

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชน    ปจจัยตาง ๆ ที่มีผล
ตอทศันคตขิองประชาชน     ปญหาตาง ๆ และแนวทางแกไขปญหา           ในการดํ าเนินงานตาม
โครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย  ในเขตอํ าเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   กลุม
ตัวอยางทีศึ่กษาไดแกประชาชน   ในเขตอํ าเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา    ที่อาศัยอยูในเขต
รับผิดชอบของสถานีอนามัย   ที่มีอายุต้ังแต  15  ปข้ึนไป  จํ านวน  400  คน     ทํ าการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Statified  Random  Sampling)        การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และ
แนวทางสัมภาษณ   วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   คํ านวณคา
รอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t – test , One – way  Analysis  of  Variance,
และ  Stepwise  Multiple   Regression  โดยใชระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

ผลการวิจัย ไดดังนี้
1.  ทัศนคติของประชาชน อํ าเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา    ตอการดํ าเนินงาน

ตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย  อยูในเกณฑปานกลาง
2.  ปจจยัดานประชากร  ไดแก   อายุ   เพศ  และระดับการศึกษา  ไมกอใหเกิดความ

แตกตางกนัในทศันคติของประชาชนตอการดํ าเนินงานตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานี
อนามัย

3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ   ไดแก   รายไดและอาชีพ   ผลการทดสอบมีดังนี้
ปจจยัดานรายได   ไมกอใหเกิดความแตกตางกันในทัศนคติของประชาชนตอการ

ดํ าเนนิงานตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย
ปจจยัดานอาชีพ       กอใหเกิดความแตกตางกัน ในทัศนคติของประชาชนตอการ

ดํ าเนนิงานตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย          โดยกลุมอาชีพเกษตรกรรมมี
ทศันคติดีกวากลุมอ่ืน ๆ
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4. ปจจัยดานสังคม   ผลการทดสอบมีดังนี้
ปจจยัการเคยมารับบริการกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล        ไมกอใหเกิด

ความแตกตางกนัในทัศนคติของประชาชนตอการดํ าเนินงานตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนา
สถานอีนามยั   ปจจัยการเคยรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล  และปจจัย
ดานการอาศยัอยูในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยระดับตาง ๆ  กอใหเกิดความแตกตางกันใน
ทศันคต ิของประชาชนตอการดํ าเนินงานตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย  โดย
กลุมทีเ่คยรูจักเปนสวนตัวและกลุมที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยรดับดี  มีทัศนคติ
ดีกวากลุมอ่ืน ๆ

5.  ปจจยัทีม่ผีลตอการทํ านายทัศนคติของประชาชนตอการดํ าเนินงานตามโครงการ
ทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย   ไดแก       การอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย
ระดบัต่ํ า   การรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล   อาชีพเกษตรกรรม ระดับ
การศกึษาในระดบัมัธยมศึกษาขึ้นไป   และรายไดของครัวเรือน         โดยปจจัยทั้งหาสามารถรวม
ท ํานายทัศนคติของประชาชนได  รอยละ  17.2

6.   ปญหาและแนวทางแกไขปญหา  สรุปไดดังนี้  คือ   การประชาสัมพันธยังไมดีพอ
การด ําเนนิงานกิจกรรมการบริการ  24  ชั่วโมงยังไมไดผลเต็มที่      การใหบริการดานทันตกรรมยัง
ไมมคีวามพรอม    เครื่องมือมีไมครบ   แนวทางแกไขปญหามีดังนี้       การจัดแพทยหรือพยาบาล
ไปชวยปฏบัิติงานที่สถานีอนามัย    ควรมีการจัดเวชภัณฑและเครื่องมือแพทยเพิ่มเติม         มีการ
พฒันาขดีความสามารถของเจาหนาที่สถานีอนามัย    รวมทั้งมีการปรับปรุงยา   เวชภัณฑ     และ
เครือ่งมอืแพทยใหมากขึ้น         มีการใหบริการในดานสมุนไพรและยาแผนโบราณที่สถานีอนามัย
ควรก ําชบัใหเจาหนาที่อยูประจํ าสถานีอนามัยอยางนอย  1  คน           ควรเนนใหเจาหนาที่สถานี
อนามยั   พกัอาศยัอยูในบานพักของสถานีอนามัยใหสถานีอนามัยมียาสํ าหรับจํ าหนายใหกองทุน
ยา ฯ  และเพิม่ยาทีจ่ ําเปนใหมากขึ้นสถานีอนามัย       ให อสม. ทุกคนมียาที่จํ าเปนไวจํ าหนายแก
ประชาชน   และกํ าหนดหลักเกณฑตัวชี้วัดในการออกบัตรสงเคราะหใหชัดเจนยิ่งขึ้น



71

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจในการปฏิบัติงานของครู
ในระดับมัธยมศึกษา  อํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน

   ธรีนันท   ทีทา

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ    1)   เพื่อศึกษาระดับขวัญกํ าลังใจของครูที่สอนใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตอํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน       2) เพื่อศึกษา
ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับขวัญกํ าลังใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขต
อํ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน    3)    เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจของ
ครูโรงเรยีนมธัยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตอํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน        ระหวาง
โรงเรียนขนาดใหญ   ขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ  ครูมัธยมศึกษา อํ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
กลุมโรงเรยีนขนาดใหญ คือ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  กลุมโรงเรียนขนาดปานกลาง คือ โรงเรียน
โคกสพีทิยาสรรพ  และกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก  คือ  โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย       ทํ าการคํ านวณ
ขนาดตัวอยางดวยวิธีของ  Taro  Yamane     ไดขนาดตัวอยาง  139  คน      ใชแบบสอบถามเปน
เครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล              นํ าขอมูลมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
SPSS/PC+         สํ าหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห     ไดแก      รอยละ (Percentage)  ไค -สแควร
(Chi – Square)  และ  One – Way  Analysis  of  Variance

ผลการวิจัย
1. ระดบัขวญัก ําลังใจของครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา

ในเขตอ ําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  มีขวัญกํ าลังใจในระดับสูง
2. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา     สังกัดกรม

สามญัศกึษาในเขตอํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   เมื่อทดสอบสถิติดวย  ไค - สแควร      พบวา มี
ปจจยัดานเพศ   ปจจัยดานสภาพการทํ างาน   ปจจัยดานโอกาสกาวหนาในงานปจจัยดานศักดิ์ศรี
ในการท ํางาน    ปจจัยดานสวัสดิการในหนวยงาน   ปจจัยดานเพื่อนรวมงาน    ปจจัยดานผูบังคับ
บัญชา    และปจจัยดานการยอมรับจากสังคม       มีความสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาที่ระดับนัยสํ าคัญที่  0.05
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3.   เปรียบเทยีบปจจัยที่มีความสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกดักรมสามญัศกึษาในเขตอํ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระหวางโรงเรียนขนาดใหญขนาดกลาง
และขนาดเลก็   พบวา ปจจัยดานอายุ   ดานประสบการณการทํ างาน  ดานสวัสดิการในหนวยงาน
และดานผูบังคับบัญชา  มีความสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจของครูทั้ง  3  ขนาด    ไมมีความแตกตาง
กนัอยางมีนัยสํ าคัญที่  0.05
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บทบาทของเครือญาติในการดูแลความเจ็บปวย
ละเอียด    วรรณสารเมธา

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค  คือ  1)  เพื่อศึกษาระบบความสัมพันธทางเครือญาติ
2)   เพือ่ศึกษาการรับรูความเจ็บปวยและกระบวนการรักษาพยาบาล    3)   เพื่อศึกษาบทบาทของ
เครอืญาตใินการดูแลความเจ็บปวย        4)   วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธและมีผลตอบทบาท
การดแูลความเจบ็ปวย   ศึกษากรณีโรงพยาบาลพล   อํ าเภอพล   จังหวัดขอนแกน       วิธีการวิจัย
เปนการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     ไดกลุมตัวอยาง  3  กลุม     คือ   กลุมเครือญาติ   เปน
เปาหมายหลกัศกึษาเชงิคุณภาพ    จํ านวน  72  ราย    และเชิงปริมาณ จํ านวน  187  ราย    กลุม
เปาหมายรอง  ไดแก   กลุมผูปวย  จํ านวน  60  ราย  และกลุมบุคลากร  จํ านวน  43  ราย       การ
เกบ็ขอมลูเชงิคุณภาพ       โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกรวมกับการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
และการเกบ็ขอมูลเชิงปริมาณโดยการใชแบบสัมภาษณ       หนวยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปน
กลุมและเชงิปริมาณเปนปจเจกบุคคล           การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหเชิง
เนือ้หา   และเชิงปริมาณวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   สถติิที่ใชคือ   คารอยละ
คาเฉลีย่   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาไค – สแควร   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน   และ
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัย  พบวา
1. เครอืญาตมิคีวามผูกพันทางสังคมระดับมาก             สวนใหญมีความเกี่ยวพัน

เครือญาติโดยสายโลหิต
2. การรบัรูระดับความรุนแรงความเจ็บปวย  ไมสอดคลองกับทางการแพทย
3. บทบาทของเครือญาติในการดูแลความเจ็บปวย  มี  2  ดาน       คือ         1)  การ

สนบัสนนุการรกัษาพยาบาล  พบวา   ระยะกอนมาโรงพยาบาลเครือญาติมีบทบาทการดูแลความ
เจบ็ปวยเปนขัน้ตอน  เปนไปตามกระบวนการตัดสินใจ  สวนระยะพักรักษาในโรงพยาบาลบทบาท
เปนไปตามระบบการใหบริการของโรงพยาบาล             และมีระดับบทบาทนอยกวาระยะกอนมา
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โรงพยาบาล    2)   การสนับสนุนทางสังคม  พบวา  ระยะกอนมาโรงพยาบาลทีระดับบทบาทมาก
กวาระยะกอนมาโรงพยาบาล  ซึ่งเปนการเปลี่ยนรูปแบบการดูแลความเจ็บปวยจากการสนับสนุน
การรกัษาพยาบาลเปนการสนับสนุนทางสังคม          สวนระยะพักฟนหลังออกจากโรงพยาบาลมี
บทบาทเหมือนระยะกอนมาโรงพยาบาล

4.  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธและมีผลตอบทบาทการดูแลความเจ็บปวย  พบวา
1)    ปจจยัที่มีความสัมพันธกับบทบาทการดูแลความเจ็บปวย        โดยใชสถิติ

คาไค – สแควรและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาท
การดแูลความเจบ็ปวยอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่  0.05     ไดแก     ความเกี่ยวพันทางเครือญาติ
อาชพี     ขนาดถือครองที่ดิน    ความผูกพันทางสังคม   วัตถุประสงคมาหาผูปวย   การรับรูสาเหตุ
ความเจบ็ปวย    การรับรูการตรวจพิเศษที่อาจเสี่ยงอันตราย   และการรับรูที่สอดคลองกับทางการ
แพทย         นอกจากนี้จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก  พบวา  มีประเพณีการชวยเหลือกันในยาม
เจบ็ปวยเขามาเกี่ยวของดวย

2)    ปจจยัที่มีผลตอบทบาทการดูแลความเจ็บปวย โดยวิธีการวิเคราะหถดถอย
พหคูุณแบบขัน้ตอน  พบวา  มี  6  ปจจัย    ไดแก    ความผูกพันทางสังคม       วัตถุประสงคมาหา
ผูปวย      รายได     การรับรูที่สอดคลองกับทางการแพทย      ความเกี่ยวพันทางเครือญาติ    และ
ตํ าแหนงในชมุชน      ที่มีผลตอการทํ านายความผันแปรของบทบาทไดอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดบั  0.05  โดยมีอํ านาจในการทํ านายรอยละ  62.95
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การศึกษาบทบาทของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมการบริหารจัดการ
        ขององคกรการปกครองทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนัตํ ารวจโท สัมพันธ   มาหริน

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีัตถุประสงคเพื่อศึกษา    (1)   บาบาทของผูวาราชการจังหวัดในการ
ควบคมุการบริหารจัดการขององคกรการปกครองทองถิ่น         (2)   ขอจํ ากัดในการบริหารจัดการ
ขององคกรการปกครองทองถิ่น     (3)   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรการปกครอง
ทองถิน่   (4)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรการปกครอง
ทองถิน่             (5)   ปจจัยที่มีผลตอขอจํ ากัดในการบริหารจัดการขององคกรการปกครองทองถิ่น
(6)   ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรการปกครองทองถิ่น            (7)
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะขององคกรการปกครองทองถิ่น

กลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภาจังหวัด  303  คนสมาชิกสภาเทศบาล
207  คน  และกรรมการสุขาภิบาล  228  คน  ซึ่งไดมาจากสุมตัวอยาง     โดยการจับสลาก รายชื่อ
เกบ็รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด             เทศบาลเมือง
เทศบาลต ําบล  และสุขาภิบาลที่ไดสุมเลือกไวในภาคตะวันออกเหนือทุกจังหวัด        การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS/PC+              โดยใชสถิติ     รอยละ   คาคะแนนเฉลี่ย (X)

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  ผลการวิจัยสรุปดังนี้

1.   บทบาทของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมการบริหารจัดการ  ขององคกรการ
บริหารสวนจงัหวัด   เทศบาล  และสุขาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        โดยมีบทบาท
ดานการควบคุมการคลังมากกวาการควบคุมตัวบุคคลและการควบคุมกิจการ

2.  ขอจ ํากัดในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัด      เทศบาล     และ
สุขาภบิาลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยสุขาภิบาลมีขอจํ ากัดในการบริหารจัดการมากวา
องคการบริหารสวนจังหวัด และ เทศบาล  ตามลํ าดับ

3.  ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ
สุขาภบิาลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง       โดย เทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
มากกวา สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด   ตามลํ าดับ ขอจํ ากัด
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4.   ปจจยัที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนจงัหวัด  และสุขาภิบาล       ไดแก ตัวแปรเกือบทุกตัวแปรของปจจัยดานการควบคุมตัวบุคคล
การควบคมุกิจการ  และการควบคุมการคลัง  และขอจํ ากัดในการบริหารจัดการขององคกรทั้งสอง
ยกเวนตวัแปรเกีย่วกับการแตงตั้งเจาหนาที่   การอนุมัติใชขอบังคับ      สํ าหรับองคการบริหารสวน
จงัหวดั  และการปลดออกจากตํ าแหนง    การออกขอบังคับการประชุม     และการใชอํ านาจอื่น ๆ
สํ าหรบัสุขาภบิาล   สวนเทศบาลนั้น   ตัวแปรทุกตัวของปจจัยทั้งสามดานดังกลาวและขอจํ ากัดใน
การบรหิารจดัการ  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล

5. ปจจยัที่มีผลตอขอจํ ากัดในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแก
ตัวแปรเกือบทุกตัวแปรของปจจัยดานการควบคุมตัวบุคคล   การควบคุมกิจการ   และการควบคุม
การคลงั   ยกเวนตัวแปรการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบเลิกองคกร  และการควบคุมงบประมาณเทานั้น
และในเทศบาลตัวแปรที่มีผลตอขอจํ ากัดของเทศบาลมีเพียง  3  ตัวแปรเทานั้น  คือ       การจัดตั้ง
เปลีย่นแปลงยบุเลกิองคกร       การสั่งพักงานชั่วคราว        และการจายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
สวนสขุาภิบาลตัวแปรที่มีผลตอขอจํ ากัดของสุขาภิบาลมีเพียง  2  ตัวแปรเทานั้น    คือ   การจัดตั้ง
เปลีย่นแปลงยุบเลิกองคกร  และสั่งพักงานชั่วคราว

6.  ปจจยัทีม่ีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ไดแก  ตัวแปรเกือบทุกตัวแปรของปจจัยดานการควบคุมตัวบุคคล    การควบคุมกิจการ   และการ
ควบคมุการคลงั   ยกเวนตัวแปรการแตงตั้งเจาหนาที่ และขอจํ ากัดขององคการบริหารสวนจังหวัด
ในเทศบาลตัวแปรที่มีผลตอประสิทธิภาพของเทศบาลมีเพียง  3  ตัวแปร   คือ     การจัดตั้งเปลี่ยน
แปลงยบุเลกิองคกร   การสั่งพักงานชั่วคราว   การจายเงินอุดหนุนและเพื่อการลงทุน             สวน
สุขาภบิาลมเีพยีง  3  ตัวแปรเทานั้น       คือ   การใหบํ าเหน็จความชอบ    ขอจํ ากัดของสุขาภิบาล
และสั่งพักงานชั่วคราว

7.   ปญหาและอุปสรรคที่สํ าคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด          เทศบาล  และ
สุขาภบิาล  คือ   รายไดและงบประมาณไมเพียงพอในการบริหารงานขององคกร   และองคกรขาด
ความเปนอสิระในการดํ าเนินงาน   สํ าหรับขอเสนอแนะที่สํ าคัญ  ไดแก   ใหเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจงัหวัด       และใหเทศบาลมีอิสระในการดํ าเนินงานโดยไตองอยูภายใตการกํ ากับดูแล
ของราชการบริหารภูมิภาค   ลดขั้นตอนของระบบราชการ    และรัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มให
กบัทัง้  3  องคกร
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การพึ่งตนเองของชุมชนดานสาธารณสุข    :    กรณีศึกษา
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนสองแหงในอํ าเภอหนองเรือ
                              จังหวัดขอนแกน

อรวรรณ    สมทรัพย

บทคัดยอ

งานวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพื่อ   (1)   ศึกษาสภาพทั่วไปของหมูบาน         (2)   ศึกษา
กระบวนการด ําเนนิงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน      (3)   ศึกษาปจจัยที่เกื้อหนุนตอการ
ดํ าเนนิงานของศนูยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน      (4)   เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการดํ าเนินงาน
ของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

รูปแบบการวจิยัเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ       โดยศึกษาเฉพาะกรณีหมูบาน  2  แหง
กลุมตัวอยางทีศึ่กษาเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน      อันประกอบดวย
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจํ าหมูบาน   ผูนํ าทองถิ่น    ประชาชนทั่วไป และเจาหนาที่สาธารณสุข
ทัง้ระดบัตํ าบล  อํ าเภอ และจังหวัด            การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีดารสัมภาษณแบบเจาะลึก
การสงัเกตการณแบบไมมีสวนรวม     การสนทนากลุม   และการศึกษาจากเอกสาร         สวนการ
วเิคราะหขอมลูใชวิธีการจํ าแนกขอมูลแลว     สรางขอสรุป   จากนั้นนํ าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห

ผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปของหมูบาน

พบวาสองหมูบานที่คึกษาเปนชุมชนเกษตรกรรม        ซึ่งมีสภาพทางกายภาพที่
คลายคลงึกนั   คือ  เปนหมูบานขนาดเล็ก  ต้ังอยูใกลอํ าเภอ มีการคมนาคมสะดวกและมีแหลงนํ้ า
สํ าหรบัท ําการเกษตร   แตสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น  พบวา  แตกตางกันมาก    ทั้งในเรื่อง
รายไดของครัวเรือน บทบาทผูนํ าและความสัมพันธเชิงสังคมตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน

2. กระบวนการด ําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
พบวา  ศสมช.   ในหมูบานที่มีระดับการพึ่งตนเองของชุมชนดานสาธารณสุขอยู

ในระดบัสูง   จะสามารถดํ าเนินงานภารกิจสํ าคัญ  คือ  งานบริการสาธารณสุขมูลฐาน    งานศูนย
ขอมลูขาวสารสาธารณสุข         งานถายทอดความรูและเผยแพรขาวสารสาธารณสุขแกประชาชน
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และงานพฒันากองทุนสาธารณสุขของหมูบานไดผลดีกวา       หมูบานที่มีระดับการพึ่งตนเองของ
ชมุชนดานสาธารณสุขอยูในระดับต่ํ า

3. ปจจยัทีเ่กื้อหนุนตอการดํ าเนินงานของ ศสมช.
พบวา   ปจจัยที่มีผลตอการดํ าเนินงานของ  ศสมช.  ไดแก     การบริหารจัดการ

ศสมช.   การมสีวนรวมของประชาชน การสื่อสาร และการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
4. รปูแบบการดํ าเนินงานของ ศสมช.

ประเด็นที่ควรปรับเปลี่ยน  ไดแก
4.1  การจัดต้ัง  ศสมช.  ควรคดัเลอืกหมูบานที่มีความพรอมในการพัฒนาสูง

เตรยีมชมุชนใหตระหนักถึงความสํ าคัญตลอดจนเขาใจกระบวนการดํ าเนินงานของ ศสมช.    และ
คัดเลอืกสถานที่ต้ังที่เปนเอกเทศ   หรือต้ังในที่สาธารณะ  โดยการตัดสินใจของชุมชน

4.2 ภารกจิและโครงสรางของ ศสมช.   ก ําหนดภารกิจที่สํ าคัญของ ศสมช.
โดยแตละภารกิจใหมีหัวหนางานรับผิดชอบ  และอยูภายใตการดูแลของประธานกรรมการ ศสมช.

4.3 การด ําเนินงานตามภารกิจและโครงสราง  ในแตละภารกิจผูรับผิดชอบ
ควรด ําเนนิงานตามขั้นตอนสํ าคัญ  5  ข้ันตอน   ไดแก   ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  ข้ันวิเคราะหปญหา
และความตองการ   ข้ันวางแผน   ข้ันดํ าเนินงาน   ข้ันติดตาม  และประเมินผล

4.4 การสนบัสนนุจากหนวยงานภายนอกชุมชน      หนวยงานภาครัฐควร
สนบัสนนุดานงบประมาณ   วัสดุอุปกรณ   และวิชาการ แก ศสมช.    อยางเพียงพอและเหมาะสม
ตามสภาพความจํ าเปนของแตละหมูบาน
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การปรับตัวของครอบครัวในการดูแลคนพิการ  :  ศึกษาเฉพาะกรณี
      อํ าเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา

                        กุลนรี   หาญพัฒนชัยกูร

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค   1)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครอบครัว         คุณ
ลักษณะคนพิการ     การสนบัสนุนทางสังคม     ปญหาครอบครัวคนพิการ  และความตองการของ
ครอบครัวคนพิการในการฟนฟูสมรรถภาพ      2)   เพื่อศึกษาการปรับตัวของครอบครัวในการดูแล
คนพกิาร    3)    เพื่อศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของครอบครัวในการ
ดูแลคนพกิาร   4)   เพื่อศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอการปรับตัวของครอบครัวในการดูแลคน
พกิาร   ศึกษาเฉพาะกรณี  อํ าเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา          ไดจ ํานวนตัวอยางคนพิการ
200  ครอบครัว     โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ    การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   คาสถิติที่ใช   คารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต
คาเบีย่งเบนมาตรฐาน   คาสหสัมพันธเพียรสัน     การวเิคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยใช
นยัส ําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.05

ผลการวิจัย
1)   คุณลกัษณะของครอบครัวคนพิการเปนครอบครัวขยาย จํ านวนสมาชิก 2–5  คน

รายไดของครอบครัวตํ่ ากวา  50,000  บาท   และ ครอบครัวคนพิการไมเคยดูแลคนพิการมากที่สุด
คุณลกัษณะคนพกิาร  คนพิการมีอายุ 15–60 ป  เปนเพศชาย ระยะเวลาของความพิการ10–20  ป
เรียนประถมศกึษา   ไมมีรายได   ความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว   ความพิการหลังกํ าเนิด
ไมเคยมีประสบการณในการศึกษาหรือการฝกหัดอาชีพ       ไมเคยมีประสบการณการฟนฟูสมรรถ
ภาพทางการแพทย มากที่สุด      ครอบครัวคนพิการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   ดานทรัพยากร
ดานจิตใจ      ดานขอมลูขาวสาร  รวม  3  ดาน ในระดับนอย          ปญหาของครอบครัวคนพิการ
ดานเศรษฐกจิ  และดานความสัมพันธภายในครอบครัว รวม  2  ดาน ในระดับนอย             ความ
ตองการของครอบครัวคนพิการ     ดานรางกาย      ดานสังคม     ดานอาชีพ    และดานการศึกษา
รวม  4  ดาน ในระดับปานกลาง
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2)    ครอบครัวมีการปรับตัว      ดานรางกาย    ดานจิตใจ   ดานสังคม  รวม  3  ดาน
ในระดับมาก

3)          ปจจยับางประการที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของครอบครัวในการดูแล
คนพกิารใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ทดสอบ  พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัว
ของครอบครวัในการดูแลคนพิการอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  0.05  ดานบวก              คือ
รายไดของคนพิการและประสบการณของคนพิการในการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย       ดาน
ลบ     คือ   การศกึษาของคนพิการ    ประสบการณของคนพิการในการฝกหัดอาชีพหรือการศึกษา
ประเภทของความพิการ       ลักษณะของความพิการ         ปญหาของครอบครัวคนพิการ       การ
สนบัสนนุทางสงัคม   ความตองการของครอบครัวคนพิการในการฟนฟูสมรรถภาพ

4) )    ปจจัยบางประการที่มีผลตอการปรับตัวของครอบครัวในการดูแลคนพิการ  ใช
การการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple   Regression  Analysis)  พบ
วา  ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของครอบครัวในการดูแลคนพิการ         คือ   ปญหาของครอบครัว
คนพิการ (X1)      การศึกษาของคนพิการ (X2)       ลักษณะของความพิการ  (X3)       ประเภทของ
ความพิการ (X4)     รายไดของคนพิการ (X5)   ความตองการของครอบครัวในการฟนฟูสมรรถภาพ
(X6)   ประสบการณการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาหรือฝกอาชีพ (X7)         โดยมีสมการในรูป
คะแนนดิบ  ดังนี้
Y  =  101.775 – 0.425X1- 4.112X2 - 4.786X3 - 5.544X4 + 1.273X10-4X5+ 1.106X6 - 4.091X7

และมสีมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้
Z  =  -0.273Z1  - 0.296Z2  - 0.271Z3  - 0.211Z4  + 0.168Z5  + 0.154Z6  - 0.135X7
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ปจจัยที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียน
   ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ในชนบท  จังหวัดขอนแกน

วลยัภรณ    สถิตยศรีวงศ

บทัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ปจจัย
ทีม่ผีลตอความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเอง  รวมทั้งความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรม
การดแูลตนเองตลอดจนเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่อยูใน
โรงเรยีนขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท  จังหวัดขอนแกน ประชากรที่ศึกษา  ไดแก
นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  6   ในปการศึกษา  2537  ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํ านักงาน
การประถมศกึษา   อํ าเภอกระนวน    จังหวัดขอนแกน     กลุมตัวอยางจํ านวน  158  ราย  โดยวิธี
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน

เครือ่งมอืในการวิจัยเปนแบบสอบถาม   ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  โดยศึกษาจากตํ ารา
และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ    แลวนํ าไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิกอนไปทดสอบ    วิเคราะหขอมูล
ใชเครือ่งคอมพิวเตอรแสดงคารอยละ   คามัชฌิมเลขคณิต   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ทดสอบ
ความสมัพนัธระหวาง  2  ตัวแปรดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน         ทดสอบหาตัวแปร
อิสระเพือ่อธบิายตัวแปรตามดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ       และทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย  พบวา
1. ลักษณะสวนบุคคล  ความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเอง

1.1 ลักษณะสวนบุคคล
กลุมเปาหมาย เปนเพศชายรอยละ  58  เปนเพศหญิงรอยละ  42     อายุ

เฉลีย่  12  ปรอยละ  82.9  สวนใหญเปนบุตรคนโตรอยละ  45.6  มีสุขภาพดีและเจ็บปวยเล็กนอย
รอยละ   93.7     ผลการเรียนไดเกรด  3 – 4  รอยละ   54.4     การสนับสนุนการเรียนรูเปนประจํ า
จากพอแมรอยละ   82.3    เห็นความสํ าคัญการดูแลตนเองโดยการเอาใจใสเปนประจํ า     ในดาน
การรกัษาความสะอาดของรางกายรอยละ  89.2    สถานภาพของครอบครัวอยูเปนคูรอยละ  91.1
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รายไดของครอบครัวมากกวา  6,000  บาทขึ้นไปรอยละ  44.9       ลักษณะครอบครัวเดี่ยวรอยละ
85.4           สภาวะแวดลอมภายในครอบครัวเหมาะสมในดานการรักษาความสะอาดของรางกาย
รอยละ  81.7  การสนับสนุนของครอบครัวอยูในเกณฑดีรอยละ  88 ข้ึนไป สภาวะแวดลอมภายใน
โรงเรยีนโดยไดรับการตรวจสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุขรอยละ  95.6           มีพฤติกรรมการ
เลยีนแบบเพือ่นเปนประจํ าดานการหลีกเลี่ยงยาเสพติดใหโทษรอยละ  48.8    ไดรับขอมูลขาวสาร
ดานสขุภาพเปนประจํ าจากโทรทัศนรอยละ  73.4

1.2  ความรูการดูแลตนเอง
กลุมเปาหมายมีความรูอยูในระดับสูง       โดยเฉลี่ยมีความรูมากที่สุดใน

ดานการปองกนัอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  มีความรูนอยที่สุด            ในดานการรักษาความ
สะอาดของรางกาย

1.3 พฤติกรรมการการดูแลตนเอง
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมอยูในระดับดี (ทํ าเปนประจํ า)          โดยเฉลี่ยมี

พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมที่สุดในการรักษาความสะอาดของรางกายมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนอยที่สุด
ในดานการปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

2. ปจจัยที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.1   ปจจยัที่มีความสัมพันธตอความรูการดูแลตนเองพบวา          ปจจัยสวน

บุคคล    ไดแก       ผลการเรียน     ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู      การเห็นความสํ าคัญการดูแลตนเอง
ปจจยัดานครอบครัว  ไดแก  การสนับสนุนของครอบครัว    ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  ไดแก    การได
รับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน

2.2   ปจจยัที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการการดูแลตนเอง  พบวา    ปจจัย
สวนบคุคล  ไดแก   ผลการเรียน   การเห็นความสํ าคัญการดูแลตนเอง           ปจจัยดานครอบครัว
ไดแก  รายไดของครอบครัว   สภาวะแวดลอมภายในครอบครัว     ปจจัยดานสิ่งแวดลอม     ไดแก
การไดรับบริการอนามัยโรงเรียน   การเลียนแบบเพื่อน และการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน

2.3    ปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยดานครอบครัว       สามารถรวมกันพยากรณ
ดังนี ้การเหน็ความสํ าคัญการดูแลตนเอง   และการสนับสนุนจากครอบครัว  มีอิทธิพลการทํ านาย
ผันแปรของความรูการดูแลตนเอง  ไดรอยละ  9.24  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  0.05
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2.4   ปจจัยสวนบุคคล       ปจจัยดานครอบครัว    และปจจัยดานสิ่งแวดลอม
สามารถรวมกันพยากรณดังนี้       การเห็นความสํ าคัญการดูแลตนเอง     การไดรับบริการอนามัย
โรงเรยีน     สภาวะแวดลอมภายในครอบครัว     ประวัติการเจ็บปวย   และบุตรคนที่  4 ข้ึนไป     มี
อิทธพิลการท ํานายผันแปรของความรูการดูแลตนเอง ไดรอยละ  25.04  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ  0.05

3.    ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการการดูแลตนเอง  มีคาสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธในทิศบวก  r  เทากบั  .37  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01

4.   เปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กในโรงเรียนทั้ง  3  แหง
4.1   เดก็ในชั้นประถมปที่  6  ของโรงเรียนทั้ง  3  แหง    มีความรูการดูแลตน

เองแตกตางกนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับเทากับ  .01      โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กมีความรู
ดีทีสุ่ดเปนอนัดับแรก   รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนขนาดใหญ   และโรงเรียนขนาดกลาง

4.2  เดก็ในชั้นประถมปที่  6  ของโรงเรียนทั้ง  3  แหงมีพฤติกรรมการดูแลตน
เองแตกตางกนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01       โดยที่โรงเรียนขนาดใหญมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมทีสุ่ดเปนอันดับแรก   รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดเล็ก
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           ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท  จังหวัดขอนแกน
จนิตนา     ศรีธรรมมา

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท
จงัหวดัขอนแกน      ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ    รวมทั้งปจจัยที่มี
ผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท   จังหวัดขอนแกน

ประชากรทีศึ่กษา คือ   ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง  50 – 69  ป    อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาล   จงัหวัดขอนแกน     คัดเลือกกลุมตัวอยางจํ านวน  399  คน   โดยวิธีแบบพหุวิธี (Multi –
Stage  Random  Sampling)       โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
น ําขอมลูที่ไดมาดํ าเนินการวิเคราะห   โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป (SPSS/PC+)   สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson’s Product  Moment  Correlation)
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

ผลการวิจัย
1)    ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท   จังหวัดขอนแกน     พบวา     มรีะดับ

คุณภาพชวีติโดยรวมทั้ง  3  องคประกอบอยูในระดับปานกลาง    โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.29
เมือ่จ ําแนกในแตละองคประกอบ     พบวา    ระดับคุณภาพชีวิตตามองคประกอบดานสังคมอยูใน
ระดบัสูงคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.59        ระดับคุณภาพชีวิตตามองคประกอบดานรางกายและดาน
จติใจอยูในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.32  และ  1.81  ตามลํ าดับ

2)  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 กบัระดับคุณภาพ
ชวีติของผูสูงอายใุนชนบท  จังหวัดขอนแกน ไดแก  เพศ  สถานภาพสมรส   รายได  ความพอเพียง
ของรายได   การประกอบอาชีพ  ความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
อาหาร     ลักษณะที่อยูอาศัย    เครื่องนุงหม     การรักษาพยาบาล    จํ านวนที่ดินสํ าหรับประกอบ
อาชพี   สัมพันธภาพในครอบครัว    การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว   ปญหาของครอบครัว   การ
ดูแลเอาใจใสจากคนในครอบครัว   การรับขาวสารและสัมพันธภาพกับชุมชน    เมื่อปจจัยดังกลาว
เปลีย่นแปลงระดับคุณภาพชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงดวย
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3)    ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท   จงัหวดัขอนแกน
ไดแก  สัมพันธภาพในครอบครัว  ลักษณะที่อยูอาศัย   ปญหาของครอบครัว    การประกอบอาชีพ
เครือ่งนุงหม   ปริมาณที่ดินสํ าหรับประกอบอาชีพ          ซึ่งปจจัยดังกลาวสามารถพยากรณระดับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรอยละ  31.42
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ผลกระทบของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอระบบนิเวศชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบานโนนขามแป  ตํ าบลกุดนํ้ าใส  อํ าเภอนํ้ าพอง

จังหวัดขอนแกน
เพชรา   ชุบสุวรรณ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค       1)   เพื่อศึกษาระบบนิเวศชุมชนกอนและหลังการตั้ง
โรงงานอตุสาหกรรม   2) เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนกอนและหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
3)   เพือ่ศึกษาผลกระทบของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอระบบนิเวศชุมชน      ศึกษาเฉพาะ
กรณชีมุชนบานโนนขามแป   ตํ าบลกุดนํ้ าใส   อํ าเภอนํ้ าพอง  จังหวัดขอนแกน       ซึ่งตั้งอยูจาก
ลํ านํ ้าพองประมาณ  50  เมตร   และตั้งอยูหางจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟนิกซ  พลัพ  แอนด
เพเพอร  จ ํากัด (มหาชน)  ประมาณ  5  กิโลเมตร       ผูวิจัยไดคัดเลือกหมูบานที่ศึกษาดวยการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบอนวทางสัมภาษณ
(Interview   Guide)  ควบคูกับการสังเกตโดยตรง  (Direct   Observation)  และแบสอบถาม
สํ าหรับใชเก็บขอมูลเชิงปริมาณเพื่อนํ าขอมูลที่ไดมาใชสนับสนุนขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อใหมีความ
สมบูรณและนาเชื่อถือมากขึ้น       ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บขอมูลและพักอาศัยอยูในหมูบาน
รวมแลวไมต่ํ ากวา  60  วัน  แลวนํ าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาดวยวิธีการบรรยาย

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ระบบนเิวศชุมชนกอนและหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

1.1   ระบบนเิวศชุมชนกอนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม   ผลการศึกษาพบวา
ชาวบานมกีารใชประโยชนจากลํ านํ้ าพองเพื่อการประมง   ใชนํ้ าเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน   พัก
ผอนหยอนใจ และออกกํ าลังกาย     ชาวบานสวนมากมีสุขภาพแข็งแรง      มอีาชพีหลักคือการทํ า
การเกษตรกรรม   อาชีพรองคือการทํ างานรับจาง  รายไดโดยเฉลี่ยครอบครัวละ  1,266.5  บาทตอ
เดอืน   รายจายเฉลี่ยครอบครัวละ  1,209.8  บาทตอเดือน     ชาวบานสวนมากจบการศึกษาใน
ระดบัการศกึษาภาคบังคับ  โครงสรางความสัมพันธระหวางกันของชาวบานเปนไปอยางแนนแฟน
มกีารชวยเหลือพึ่งพากันในดานตาง ๆ เปนอยางดี
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1.2    ระบบนเิวศชุมชนหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการศึกษาพบวา  ใน
กระบวนการผลติของโรงงานไดกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางนํ้ า   ทํ าใหทรัพยากรนํ้ า
ดิน   พชื  และสัตวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    และไดสงผลยอนกลับมาสูระบบสังคมของ
ชาวบาน    ท ําใหชาวบานไมสามารถดํ าเนินชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติไดเหมือนเดิม    อาชีพหลักของ
ชาวบานเปลีย่นไปเปนการทํ างานรับจาง    สวนมากเปนการทํ างานรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม
อาชพีรองคอืการทํ าการเกษตรกรรม   ชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึนจากเดิมเฉลี่ยครอบครัวละ
5,357.7  บาทตอเดือน   และมีรายจายเฉลี่ยครอบครัวละ   3,786.2 บาทตอเดือน      ชาวบาน
เกดิคานยิมทีน่ยิมความสะดวกสบายแบบคนในสังคมเมืองมากขึ้น    มีการแยกครอบครัวออกมา
เปนประเภทครอบครัวเดี่ยวและการอพยพแรงงานมากขึ้น  แตการถือครองที่ดินกลับลดลง   ชาว
บานเริม่เหน็คณุคาของการศึกษา   นิยมสงลูกหลานใหเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น   โครงสรางความ
สัมพนัธระหวางกนัของคนในชุมชนออนตัวลง   มีแนวโนมแตกกระจายไปในทิศทางที่ตรงกันขาม
การชวยเหลอืพึง่พากันในดานตาง ๆ ลดลง   แตมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอกมากขึ้น   โดย
เฉพาะความสมัพนัธในเชิงอุปถัมภกับโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากนั้นชาวบานยังไดมีบทบาท
เพือ่การจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดลอมในชุมชนมากขึ้น

2. การปรบัตัวของชุมชนกอนและหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
2.1   การปรบัตัวของชุมชนกอนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการศึกษา  พบวา

ชมุชนมปีรับตัวดวยการพึ่งตนเองและพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก   เชน   การทํ าการประมง
การใชนํ ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคและการใชพืชสมุนไพรเพื่อรักษาพยาบาล   โครงสรางความ
สัมพนัธระหวางกนัของคนในชุมชนเปนไปอยางแนนแฟน   ชาวบานมีการชวยเหลือระหวางกัน
เปนอยางดี

2.2 การปรบัตัวของชุมชนหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษา
พบวา ชมุชนมกีารปรบัตัวที่พึ่งพิงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมภายนอกหมูบานมากขึ้น    มีการนํ า
เอาเครือ่งอ ํานวยความสะดวกที่เปนเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใชครอบครัวมากขึ้น    โครงสรางความ
สัมพนัธระหวางกนัของคนในชุมชนไดปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ตรงขาม   การชวยเหลือระหวาง
กนัในดานตาง ๆ ลดลงไป    ชุมชนมีการรวมกลุมทางเพื่อสังคมชวยเหลือกันทางดานการเงินขึ้น
และมคีวามสมัพนัธกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม   เพื่อมุงหวังผลประโยชน
ตอบแทนมากขึน้   ชุมชนมีการกํ าหนดแบบแผนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
เกษตรขึ้น
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3. ผลกระทบของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอระบบนิเวศชุมชน  ผลการศึกษา
พบวา

3.1   ผลกระทบทางดานบวก          คือ  ทํ าใหชาวบานมีรายไดจากการปลูกตนยู
คาลปิตัสเพือ่สงขายใหแกโรงงานเพิ่มมากขึ้น   และจากการออกไปทํ างานรับจางนอกหมูบาน  ทํ า
ใหชาวบานมกีารประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น ประสบการณและรายไดที่ชาวบานไดรับเพิ่มข้ึน
ทํ าใหระบบความคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดคานิยมแบบทุนนิยมทํ าใหชาวบานมีพฤติกรรมการ
ดํ าเนนิชวีติเปนแบบคนในสังคมเมืองที่มีความทันสมัย   นิยมความสะดวกสบายมากขึ้น  ประเภท
ครอบครวัมแีนวโนมเปลี่ยนเปนประเภทครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  มีบานหลังใหมที่มีขนาดใหญ
กวางขวาง  และมีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้น    เด็กไดมีความรูและมีโอกาสเรียนตอในระดับที่สูง
ข้ึน   ชมุชนมบีทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมากขึ้น    โครงสรางความสัมพันธ
ระหวางกนัของคนในชุมชนกับบุคคลภายนอกแนนแฟนขึ้น   เปนไปในทิศทางที่มีผลประโยชนรวม
กนั   โดยเฉพาะความสัมพันธกับโรงงานในเชิงอุปถัมภ

3.2 ผลกระทบทางดานลบ  คือ  ทํ าใหทรัพยากรดานกายภาพมีคุณภาพลดลง
ทรัพยากรดานชวีภาพ  ไดแก  พืช และสัตวตายไปเปนจํ านวนมาก  ชาวบานตองประสบกับปญหา
ทางดานเศรษฐกจิและสังคมตามมา   ระบบความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปทํ าใหชาวบานมีรายจาย
เพิม่ข้ึน   สงผลกระทบที่เชื่อมโยงทํ าใหชาวบานมีหนี้สินเพิ่มข้ึน   โครงสรางความสัมพันธระหวาง
กนัของคนในชมุชนออนตัวลง    มีแนวโนมแตกกระจายไปในทิศทางที่ตรงกันขาม กลับกลายเปน
ความสมัพนัธแบบหางเหิน  ตางคนตางอยู
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ปจจัยที่มีผลตอการดูแลสุขภาพตนเองบางประการ  ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน

กรรณิกา   ต้ังสกุล

บทคัดยอ

การศกึษาวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1) คุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะ
ครอบครวัของนักเรียน   การสนับสนุนทางสังคม  และความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง   2)
การดแูลสขุภาพตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน    3)   ปจจัยบางประการที่มีความ
สัมพนัธกบัการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน   และ   4)   ปจจัยบางประการที่มีผลตอการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียน     กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน   จํ านวน  393  คน    โดยการสุมตัวอยางแบบ
หลายขัน้ตอน   การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม
สํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   สถติิทีใ่ช  ไดแก   รอยละ   คาเฉลี่ยเลขคณิต    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสทิธิส์หสมัพันธเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1)   คุณลกัษณะของนักเรียน  เปนเพศหญิง   เปนบุตรคนโต   และเปนนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาปที่  1  มากที่สุด  และผลการเรียนสวนใหญอยูในระดับดี    สํ าหรับคุณลักษณะทาง
ครอบครวัของนักเรียนบิดาและมารดาจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   และประกอบอาชีพหลัก
คือ  รับราชการมากที่สุด  และสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว    การสนับสนุนทางสังคม      โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยนักเรียน  “ไดรับความรู”   ดานสุขภาพอนามัยจากครู
พยาบาล  และจากสื่อดานสุขภาพอนามัยในระดับปานกลาง    สํ าหรับ “การไดรับคํ าแนะนํ า”
ดานสขุภาพอนามัยนักเรียนไดรับจากบิดามารดาในระดับมาก    สวนการไดรับบริการจาก
พยาบาลสวนใหญไดรับการตรวจสุขภาพ    ส่ือที่ใหความรูและคํ าแนะนํ าดานสุขภาพอนามัยมาก
ทีสุ่ด  คือ  โทรทศัน  และนักเรียนนํ าแบบอยางดานสุขภาพอนามัยจากบิดามารดามาใชในการ
ปฏิบัติตนในชวีติประจํ าวันมากที่สุด   สํ าหรับความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองบางประการ
ของนกัเรียนสวนใหญมีความรูอยูในระดับดี
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2)   การดแูลสุขภาพตนเองบางประการ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  รวม
ทกุดานอยูในระดับดี   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวา    การดูแลสุขภาพตนเองที่อยูในระดับ
พอใช  คือ  ดานการปฏิบัติทางดานสุขนิสัยประจํ าวันการดูแลสุขภาพตนเอง       และความใสใจ
ในสุขภาพของตนเอง

3)   ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพตนเองบางประการของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน   โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันทดสอบ  พบวา   ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองบางประการของนักเรียน   ระดับการศึกษาของ
บิดาและมารดา    รายไดของครอบครัว    การสนับสนุนทางสังคมจากครู  จากเพื่อน  และจากสื่อ
ดานสุขภาพอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองบางประการของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติทีระดับ  0.05   สวนระดับชั้นเรียนมีความ
สัมพนัธทางลบกับการดูแลสุขภาพตนเองบางประการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

4)   ปจจัยที่มีผลตอการดูแลสุขภาพตนเองบางประการของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน   ซึ่งใชการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน         พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการดูแล
สุขภาพตนเองบางประการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนคือ   การสนับสนุนจากสื่อดาน
สุขภาพอนามยั   ระดับการศึกษาของมารดา    ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองบางประการ
ของนกัเรียน   และการสนับสนุนจากเพื่อน
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ปจจัยที่มีผลตอการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุของคนวัยแรงงาน
        ในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
 สมร    ลิสวัสด์ิ

บทคัดยอ

การวจิยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา       1)   ปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยทางสังคม
และระดบัการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   2)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเตรียมตัวกอนเขา
สูวัยสูงอายุ          3)   ปจจยัที่มีผลตอการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  ของคนวัยแรงงาน ในเขต
เทศนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน

ประชากรที่ศึกษา  คือ  คนวัยแรงงานมีอายุ   45 – 59  ป      อาศยัอยูในเขตเทศนคร
ขอนแกน  จงัหวัดขอนแกน   คัดเลือกกลุมตัวอยางจํ านวน  392  คน   โดยวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม
(Cluster  Random  Samling)          การเกบ็รวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถาม
สํ าหรบัการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติ   รอยละ   คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมารตฐาน  และสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s  Product  Moment  Correlation)  และการวิเคราะหการถด
ถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regession  Analysis)           โดยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสํ าเร็จรูป  (SPSS/PC+)

1. ปจจัยสวนบุคคล     ปจจยัทางสงัคม  และระดับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ
พบวา

1.1   ปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ  60.2   มีอายุระหวาง  45 – 59  ปมากที่สุด

รอยละ  39.5     สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอยละ  58.4    และมีสถานภาพ
สมรสคู  รอยละ  80.4      มีอาชีพหลัก คือ  คาขายหรือทํ าธุรกิจสวนตัวมากที่สุด  รอยละ  23.1
รองลงมา คือ  รับราชการและรับจาง  รอยละ    21.4  และ  20.9  ตามลํ าดับ   สวนใหญ  รอยละ
51.5   มีรายไดต่ํ ากวา  5,000  บาทตอเดือน  และมีสุขภาพดี  รอยละ  71.2

1.2 ปจจัยทางสังคม
ทศันคติที่มีตอผูสูงอายุ          คานยิมในการอุปถัมภเลี้ยงดูผูสูงอายุและ

สัมพนัธภาพในครัวเรือนอยูในระดับดี
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1.3  ระดับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    คนวยัแรงงานมีการเตรียมตัวกอน
เขาสูวยัสูงอายุ  โดยรวมทั้ง  4  ดานอยูระดับปานกลาง     เมือ่พจิารณาระดับการเตรียมตัวในแต
ละดาน   พบวาคนวัยแรงงานสวนใหญมีการเตรียมตัวแตละดานอยูในระดับปานกลาง   โดยมีการ
เตรยีมตวัดานเศรษฐกิจมากที่สุด  รอยละ    77.6   รองลงมา  คือ  การเตรียมตัวดานจิตสังคม
การเตรยีมตวัดานที่อยู  และการเตรียมตัวดานรางกาย  รอยละ    71.7   64.3  และ  56.4  ตาม
ลํ าดับ

2.   ปจจยัสวนบุคคล  ไดแก   เพศ  ระดับการศึกษา   รายได   มีความสัมพันธทาง
บวกกบัการเตรยีมตวักอนเขาสูวัยสูงอายุของคนวัยแรงงาน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
ปจจัยทางสังคม      พบวา  คานิยมในการอุปถัมภเลี้ยงดูผูสูงอายุและสัมพันธภาพในครัวเรือนมี
ความสมัพนัธทางบวกกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3. ปจจยัทีม่ผีลตอการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุของคนวัยแรงงานในเขตเทศนคร
ขอนแกน  จงัหวัดขอนแกน   ซึ่งไดแก     คานิยมในการอุปถัมภเลี้ยงดูผูสูงอายุและสัมพันธภาพใน
ครัวเรอืน  รายได  และเพศ          สามารถรวมกันทํ านายการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุของคน
วยัแรงงานไดรอยละ  16.31
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทผูสูงอายุในสังคม
    ของผูเกษียณอายุราชการในจังหวัดขอนแกน

สหชัย    ระดาเขต

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ   1)   ศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลและสังคม
การเตรยีมตวักอนเกษียณอายุราชการ  ความพึงพอใจในชีวิต    2)   ศึกษาบทบาทผูสูงอายุใน
สังคม    3)   ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทผูสูงอายุในสังคม  และ   4)   ศึกษาปจจัยที่
มผีลตอบทบาทผูสูงอายุในสังคมของผูเกษียณอายุราชการ  ในจังหวัดขอนแกน

ประชากรทีศึ่กษา  คือ  ผูเกษียณอายุราชการที่อายุ  60  ปข้ึนไป    อาศัยอยูในเขต
จงัหวดัขอนแกน    คัดเลือกกลุมตัวอยาง  จํ านวน  330  คน    โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified  Random  Sampling)   ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
น ําขอมลูที่ไดมาดํ าเนินการวิเคราะห   โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+    สถิติที่
ใชในการวเิคราะหขอมูล คือ   คารอยละ   คาเฉลี่ย    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาไค – สแควร
(Chi – Square)   และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple
Regression  Analysis)

ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. ลักษณะพืน้ฐานสวนบุคคลและสังคม   การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ

และความพงึพอใจในชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ  จังหวัดขอนแกน   มีดังนี้
1.1   ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลและสังคม  พบวา ผูเกษียณอายุ  รอยละ  79.1

เปนเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย  66  ป  โดยรอยละ  80.5 มีสถานภาพสมรสคู   รอยละ  63.6  มีสุขภาพ
แขง็แรงและรอยละ  92.9   มีรายไดมากกวา  5,000  บาทตอเดือน     สํ าหรับการเขารวมกิจกรรม
ทางสงัคม  พบวา  สวนใหญรอยละ  73.9    เปนสมาชิกกลุมทางสังคม  และรอยละ  68.2   มี
ระดบักจิกรรมทางสังคมในระดับปานกลาง

1.2 การเตรยีมตัวกอนเกษียณอายุราชการ  พบวา  ผูเกษียณอายุราชการมี
ระดบัการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการในระดับปานกลาง
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1.3   ความพงึพอใจในชีวิต  พบวา   ผูเกษียณอายุราชการสวนใหญมีระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตสูง

2.   บทบาทผูสูงอายุในสังคมของผูเกษียณอายุราชการ  พบวา   ผูเกษียณอายุราช
การมรีะดบับทบาทผูสูงอายุในสังคมในระดับปานกลาง    โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.32   แต
เมือ่จ ําแนกแตละดาน  พบวา   บทบาทการบํ าเพ็ญประโยชนทางสังคมและบทบาทการอบรมสั่ง
สอนอยูในระดับสูง   โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.41  และ  2.40   ตามลํ าดับ

3.   ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับบทบาทผูสูงอายุในสังคมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดบั  0.05   ไดแก   อายุ   สถานภาพสมรส    ระดับการศึกษา    เขตที่อยูอาศัย    การเปน
สมาชกิกลุมทางสังคม    การเขารวมกิจกรรมทางสังคม    การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ
และความพึงพอใจในชีวิต

4.   ปจจยัที่มีผลตอบทบาทผูสูงอายุในสังคม   ไดแก   การเขารวมกิจกรรมทางสังคม
การเตรยีมตวักอนเกษียณอายุราชการ    เขตที่อยูอาศัย   การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม   และ
ความพงึพอใจในชวีติ  ตามลํ าดับ   ซึ่งปจจัยดังกลาวสามารถทํ านายระดับบทบาทผูสูงอายุใน
สังคมโดยรวมไดรอยละ  32.8
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0 –5 ป  ของผูสูงอายุ :
ศึกษาเฉพาะกรณีอํ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

สมุณี    พิจิตรศิริ
บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ    1)   เพื่อศึกษาสวนบุคคล   ปจจัยการรับรู     การ
สนบัสนนุทางสงัคม      แหลงความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก     คุณลักษณะครอบครัวของผูสูงอายุ
2)   เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอายุ  0 – 5 ป ของผูสูงอายุ         3)    เพื่อศึกษาปจจัยบาง
ประการทีม่คีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอายุ  0 – 5 ป ของผูสูงอายุ       4) เพื่อศึกษา
ปจจยับางประการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอายุ  0 – 5 ป        ของผูสูงอายุในเขตอํ าเภอ
ภูเวยีง   จังหวัดขอนแกน

ประชากรทีศึ่กษา คือ ผูสูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 – 5 ป ในครอบครัวที่บิดา – มารดา
ของเดก็มกีารอพยพแรงงาน  ในเขตอํ าเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแกน   ไดจํ านวนตัวอยาง  227  คน
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ  สุมพื้นที่ดวยวิธีเจาะจง   ใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูล      วิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป (SPSS/PC+)   คาสถิติที่ใช  คารอยละ   คาเฉลี่ยเลขคณิต        คา
เบีย่งเบนมาตรฐาน              คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  (Pearson ‘s  Product  Moment
Correlation)     และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression
Analysis)  โดยใชนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

ผลการวิจัย
1.   ปจจยัสวนบุคคล   ปจจัยการรับรู   การสนับสนุนทางสังคม     แหลงความรูเกี่ยว

กบัการเลี้ยงดูเด็ก   คุณลักษณะครอบครัวของผูสูงอายุ
1.1   ปจจยัสวนบุคคล  พบวา   เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย     อายุอยูระหวาง

50 – 60  ป   การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา    สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู      เคยมีประสบ
การณการเลี้ยงดูเด็กจากการเลี้ยงดูบุตร  และหลานของตนเอง

1.2   การรับรูของของผูสูงอายุ   กลุมเปาหมาย   มีการรับรูเร่ืองการเลี้ยงดูเด็กอยู
ในระดบัดีในเรื่อง  ความสํ าคัญของการเลี้ยงดูเด็ก    ประโยชน และปญหาอุปสรรคของการเลี้ยงดู
เดก็      มีการรับรูปานกลางในเรื่องการรับรูภาวะสุขภาพเด็ก
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1.3   การสนบัสนนุทางสังคม     กลุมเปาหมาย    มีการสนับสนุนทางสังคมอยูใน
ระดบัปานกลาง  ในทุกหัวขอ  ทั้งดานการตอบสนองดานอารมณ   การตอบสนองดานการยอมรับ
ในฐานะเปนสวนหนึง่ของสังคม         การตอบสนองความตองการในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม
การตอบสนองขอมูลขาวสาร      และการตอบสนองดานการชวยเหลือเกื้อกูลเปนสิ่งของ เงิน  และ
แรงงาน

1.4  แหลงความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก    กลุมเปาหมาย   ไดรับความรูในระดับ
มากจากการประสบการณในการเลี้ยงดู  บุตร  หลาน ของตนเอง   ไดรับความรูในระดับปานกลาง
จากโทรทศัน   ญาติ  เพื่อน   อาสาสมัครสาธารณสุข   เจาหนาที่สาธารณสุข  และไดรับความรูใน
ระดบันอย จากวิทยุ   เอกสาร   ส่ิงพิมพ

1.5   คุณลักษณะครอบครัว    กลุมเปาหมายเปนครอบครัวที่มีเฉพาะผูสูงอายุกับ
เดก็จ ํานวนสมาชิก 2 – 5 คน มีรายไดของสมาชิกในครอบครัวรวมกันมากกวา  10,000  บาทตอป
บุคคลอืน่ ๆ ในครอบครัวมีสวนรวมในการเลี้ยงดูเด็กนอย

2. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอยูในระดับปานกลาง   โดยมีพฤติกรรม

ในระดบัดีการดูแลสุขภาพ   การปองกันโรค   การปองกันอุบัติเหตุ  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
ดานโภชนาการ   ดานการสงเสริมพัฒนาการ   ดานการเสริมสรางคุณลักษณะของเด็กไทย

3.  ปจจยับางประการที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่

ระดบั  0.05   ดานบวก  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก   การศึกษา   สถานภาพสมรส    ปจจัย
การรบัรู  ไดแก  การรับรูความสํ าคัญ    การรับรูภาวะสุขภาพ   การรับรูประโยชน   และการรับรู
ปญหาอปุสรรคของการเลี้ยงดูเด็ก   การสนับสนุนทางสังคม    ดานลบ พบวา   ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก  เพศ ของผูสูงอายุ

4.  ปจจัยบางประการที่มีผลตอการเลี้ยงดูเด็ก
ปจจยัสวนบุคคล    ปจจัยการรับรู  ไดแก    การรับรูปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงดู

เดก็     การรับรู ความสํ าคัญของการเลี้ยงดูเด็ก     และระดับการศึกษาของผูสูงอายุ  มีอิทธิพล
ท ํานายความผนัแปรของพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผูสูงอายุไดรอยละ  15.16  อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05
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ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ในเขตอํ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน

                         กมลา  วัฒนายิ่งเจริญชัย

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา  1)  คุณลักษณะสวนบุคคล  คุณลักษณะ
ดานครอบครัว    คุณลักษณะบริโภคนิสัย    สภาพแวดลอมทางสังคม     และภาวะโภชนาการของ
เดก็นกัเรยีนประถมศึกษา    2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถม
ศึกษา    3)  ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา            กลุมตัวอยางที่
ท ําการศกึษาในครัง้นี้เปนนักเรียนประถมศึกษาในเขตอํ าเภอพล จังหวัดขอนแกน จํ านวน396  คน
โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน       เครื่องมือที่ใชประกอบดวย   เครื่องชั่งนํ้ าหนักแบบคาน
หนวยวดัเปนกโิลกรมั    เทปโลหะวัดสวนสูง  หนวยวัดเปนเซนติเมตร       เกณฑมาตรฐานนํ้ าหนัก
นกัเรยีนไทยของ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2530            ในรูปโปรแกรมสํ าเร็จรูป
SPSS/PC+    สถติิทีใ่ช  ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ยเลขคณิต   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน     สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพยีรสัน  และการวิเคราะหจํ าแนกประเภท   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1)   คุณลกัษณะของนักเรียน  สวนใหญเปนเพศหญิง   อายุ  12  ป      มีความรูดาน
โภชนาการ   สุขภาพดีไมเจ็บปวย     บิดามารดาจบชั้นประถมศึกษา     บิดาประกอบอาชีพรับจาง
มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มารดาสวนใหญไมไดออกไปประกอบอาชีพนอกบาน    รายได
ตอคนตอเดือน ต่ํ ากวา  2.000  บาท   มีความเพียงพอของรายไดและผลผลิต เปนครอบครัวขนาด
กลาง  มสีมาชิก  5 – 7  คน       มีการยายถิ่นระยะสั้นของของบิดาและ/หรือมารดา    ดานบริโภค
นสัิยสวนใหญมกีารบริโภคอาหาร      ความชอบอาหาร      และความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ    รวมทั้งมีการรับประทานอาหารครบ  3  มื้อตอวัน          ไดรับอิทธิพลเกี่ยวกับการรับ
ประทานอาหารทีถ่กูตองจากครอบครัวมากที่สุด        รองลงมา    คือ  ครู   เพื่อน   และสื่อมวลชน
ตามลํ าดับ
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สํ าหรบัภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา        การประเมินโดยใชเกณฑ
นํ ้าหนกัตออายุ  มีภาวะโภชนาการปกติ  รอยละ  83.8   ภาวะขาดสารอาหาร รอยละ  16.2

2) ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา ทดสอบ
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพยีรสัน  พบวา   ความรูดานโภชนาการ     ประวัติความเจ็บปวย
ความเพยีงพอของรายไดและผลผลิต    การบริโภคอาหาร    ความชอบอาหาร   ความเชื่อเกี่ยวกับ
อาหาร    จ ํานวนมื้อที่รับประทานใน  1 วัน  และอิทธิพลจากครอบครัวเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3)    ปจจยัที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา  ทดสอบโดยการ
วเิคราะหจ ําแนกประเภทแบบขั้นตอน  พบวา   ความชอบอาหาร   ความรูดานโภชนาการ   ประวัติ
ความเจบ็ปวย   ความเพียงพอของรายไดและผลผลิต   อิทธิพลจากครอบครัว   การบริโภคอาหาร
รายไดตอเดือนตอคน เปนปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05



99

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการในจังหวัดพิษณุโลก
ปกรณ   วชิรัคกุล

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค   1)   เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูพิการ   2) เพื่อ
ศึกษาปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูพิการ    3)  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ชวีติของผูพกิาร   โดยทํ าการวิจัยในจังหวัดพิษณุโลก   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   คือผูพิการ
ทางการมองเหน็  และผูพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว   ที่ไดรับการจดทะเบียนกับสํ านักงาน
ประชาสงเคราะหจังหวัดพิษณุโลก  และมีอายุ  15  ปข้ึนไป  จํ านวน  348  คน   คัดเลือกโดยวิธี
การสุมตัวอยางแบบพหุวิธี (Multi – Stage  Random  Sampling)  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสมัภาษณ   ซึ่งมีคาความเชื่อถือไดของแบบสัมภาษณทั้งชุดเทากับ  0.7618   การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   คาสถติิที่ใช   คารอยละ    คาเฉลี่ยเลขคณิต   คาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน   การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน
โดยใชนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05

ผลการวิจัย
1.   ระดับคุณภาพชีวิตของผูพิการ   ผูพิการมีระดับคุณภาพชีวิตรวมทุกดานอยูใน

ระดับปานกลาง (X  =  2.21)  โดยมอีงคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูในระดับปานกลาง
( X  =  2.27)   องคประกอบคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง ( X  =  2.24) องค
ประกอบคุณภาพชีวิตดานสังคมอยูในระดับปานกลาง   (X  =  2.14)

2. ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูพิการ  ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพยีรสัน  พบวา  ปจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูพิการ
อยางมนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทางบวก  ไดแก  รายได (r  =  0.381)   การประกอบ
อาชีพ (r  =  0.309)  ความเพียงพอของรายได (r  =  0.308)   และระยะเวลาที่มีความพิการ  (r  =
0.176)    ปจจัยทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูพิการอยาง
มนียัส ําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทางบวก  ไดแก  สัมพนัธภาพกับชุมชน  (r  =  0.570)   การ
สนบัสนุนทางสังคม  (r  =  0.441)  สัมพนัธภาพในครอบครัว  (r  =  0.429)   ประสบการณในการ
ฟนฟูสมรรถภาพ  (r  =  0.424)   ทางลบ  ไดแก  เขตที่อยูอาศัย  (r  =  -0.133)
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3. ปจจยัทีม่ีผลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการ  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน
พบวา  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการ  ไดแก   สัมพนัธภาพกับชุมชน   เขตที่อยูอาศัย
ประสบการณในการฟนฟูสมรรถภาพ   การประกอบอาชีพ   ความเพียงพอของรายได   ประเภท
ของความพิการ   สัมพนัธภาพในครอบครัว   ระยะเวลาที่มีพิการ   และอายุของผูพิการ   โดยพบ
วา  เขตทีอ่ยูอาศัย   ประเภทความพิการ   ระยะเวลาที่มีความพิการเปนปจจัยทางลบที่มีผลตอ
คุณภาพชวีติของผูพิการ   ซึ่งปจจัยดังกลาวสามารถพยากรณคุณภาพชีวิตของผูพิการ  ไดรอยละ
55.2
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ปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ
                            ในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ

สุทิน    ออนอุบล

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   ศึกษาระดับความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม    ปจจัยที่มีความสันพันธ      และปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของ
ผูสูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูสูอายุที่มีอายุต้ังแต  60  ปข้ึนไป  ทั้งเพศชายและ
เพศหญงิทีอ่าศยัอยูนอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลของจังหวัดชัยภูมิ    มีรายชื่ออยูใน
ทะเบยีนการส ํารวจของสถานีอนามัยตํ าบล  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2539  จํ านวน  400
คน    ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบพหุวิธี (Muti – Stage  Random  Sampling)   โดยใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล    นํ าขอมูลที่ไดวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (Statistical   Package   for  Social
Science/Personal  Computer  =  SPSS/PC+)

สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ   การแจกแจงความถี่ (Frequency)   รอยละ
(Percentage)   คาเฉลี่ย  (Mean)    คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   คาไค –
สแควร  (Chi – Square)   คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s  Product  Moment
Correlation  Coefficient)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple
Regression  Ananlysis)

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ระดบัความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ

รวมทกุดานอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  2.693    เมื่อแยกพิจารณาถึงระดับความตองการบริการส
วสัดิการสงัคมของผูสูงอายุในแตละดาน  พบวา   บริการดานสุขภาพอนามัย   บริการดานการจัด
การศกึษา    บริการดานการจัดที่อยุอาศัย   และบริการดานการสงเสริมอาชีพและความมั่นคงของ
รายได  อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  2.753,   2.580,    2.378  และ  2.688  ตามลํ าดับ
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2. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุใน
เขตชนบทจงัหวัดชัยภูมิ  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ไดแก   ปจจัยสวนบุคคล
ประกอบดวย   การศึกษา  และอาชีพหลัก    ปจจัยดานครอบครัว  ประกอบดวย   ลักษณะโครง
สรางครอบครัว    การดูแลของครอบครัว   และสัมพันธภาพในครอบครัว   ปจจัยดานภาวะสุข
ภาพ   ประกอบดวย   ภาวะสุขภาพจิต    และปจจัยทางสังคม   ประกอบดวย   แรงสนับสนุนทาง
สังคมทีเ่ปนนามธรรม      โดยปจจัยดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกับระดับความตองการบริการ
สวสัดิการสงัคมของผูสูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเมื่อปจจัยดังกลาวเปลี่ยนแปลงระดับ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงดวย

3. ปจจยัที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตชนบท
จงัหวดัชยัภมู ิ  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน   ประกอบดวย   การดูแลของครอบครัว   ภาวะสุขภาพจิต   แรงสนับสนุนทางสังคมที่เปน
นามธรรม    เพศหญิง   และไมมีอาชีพหลัก   ซึ่งปจจัยทั้ง  6  ปจจัยสามารถรวมกันพยากรณถึง
ระดบัความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ ไดรอยละ
35.74
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บทบาทของครูแนะแนวในการใชกระบวนการแนะแนว  เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาสารเสพยติดในสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
                    ของเขตการศึกษา  7

อนชุิต    กุลมาลา

บทคัดยอ

การศกึษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา   1)   ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
ปจจยัจติวทิยาสงัคม  และปจจัยการสนับสนุนทางสังคมของครูแนวแนวในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษา   2)  บทบาทของครูแนะแนวในการใชกระบวนการแนะแนวเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพยติดในสถานศึกษา   3)   ปจจัยที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอบทบาทของครู
แนะแนว   4)   ปญหาและอุปสรรคจากบทบาทของครูแนะแนว   กลุมตัวอยางคือครูแนะแนวที่
ปฏิบัติหนาทีใ่นต ําแหนงหวัหนางานแนะนํ าในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา  7  จํ านวน
152  คน    ซึ่งเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นแบงกลุมและคํ านวณหาสัด
สวน    เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่
คารอยละ   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและสถิติ
วเิคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลการวิจัย พบวา
1)   ปจจยัคุณลักษณะสวนบุคคล  ครูแนะแนวสวนใหญมีอายุราชการระหวาง  10 –

19  ป   วฒุทิางการศึกษาวิชาเฉพาะ  คือ  สํ าเร็จปริญญาตรี  ในสาขาวิชาเอกอื่นที่ไมใชวิชาเอก
ทางดานจติวทิยาการแนะแนวหรือการใหคํ าปรึกษา  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตํ าแหนง
ครูแนะแนวตํ่ ากวา  10  ป

ปจจยัดานจติวิทยาสังคม   ครูแนะแนวสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสารเสพยติด
ในระดบัปานกลางมีเจตคติตอบทบาทเปนไปในทางที่ดีและอยูในระดับสูง  คือ  รอยละ  59.9
และมคีวามพงึพอใจในการทํ างานระดับปานกลาง  คือ  รอยละ  45.4
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สวนปจจยัดานการสนับสนุนทางสังคม   ครูแนะแนวสวนใหญมีการติดตอ
ประสานงานกนัอยูในระดับสูง  คือ  รอยละ  51.3   ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  ใน
ระดบัปานกลาง  รอยละ  57.9   ไดรับความรวมมือจากผูรวมงานในระดับปานกลาง  รอยละ
56.6  และไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ในระดับปานกลาง  รอยละ  51.0

2)   บทบาทของครูแนะแนวในการใชกระบวนการแนะแนว   เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพยติดในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง(X = 1.94)   เมือ่เปรียบเทียบใน
ระหวางกลุมกิจกรรม  พบวา  การใหบริการใหคํ าปรึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด   รองลงมาคือ  การ
ใหบริการสํ ารวจและศึกษาขอมูล   การใหบริการสนเทศ   การใหบริการจัดวางตัวบุคคล  และการ
ใหบริการติดตามผล  โดยมีคาเฉลี่ย  2.23,   2.03,   1.91,  1.87,  และ  1.85  ตามลํ าดับ

3)    ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับบทบาทของครูแนะแนว  อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ
0.05  ทีเ่ปนความสัมพันธในทางลบคือ  อายุราชการระหวาง  20 – 29  ป   และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในตํ าแหนงครูแนะแนวตํ่ ากวา  10  ป
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของสตรีวัยเจริญพันธุ           
จังหวัดขอนแกน

อมรรัตน   ภูกาบขาว
บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล   คุณลักษณะทาง
สังคมจติวทิยา    แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ     พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของสตรีวัย
เจริญพนัธุ    ปจจัยี่มีความสัมพันธ  และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของสตรีวัย
เจริญพันธุ  จังหวัดขอนแกน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  สตรีวัยเจริญพันธุที่แตงงานแลว  และอยูกินกับ
สาม ี  ซึง่มอีายอุยูในชวง  15 – 49  ป   และมีรายชื่ออยูในทะเบียนการสํ ารวจของสถานีอนามัย
ตํ าบล  จงัหวดัขอนแกน (ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2539)  จํ านวน  403  คน   ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบพหุวิธี (Multi – Stage  Random  Sampling)   โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล    นํ าขอมูลที่ไดวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร(Statistical  Package  for  Social   Science/Personal  Computer =  SPSS/PC+)

สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  คือ   การแจกแจงความถี่ (Frequency)  รอยละ
(Percentage)   คาเฉลี่ย  (Mean)   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   คาสห
สัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s  Product  Movement  Correlation  Coefficient)  และการ
วเิคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.  คุณลกัษณะของสตรีวัยเจริญพันธุมีอายุระหวาง  21 – 30  ป ประกอบอาชีพหลัก

คือ  ท ําไร  ทํ านา   ทํ าสวน   มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด    รายไดครอบครัวตอ
เดอืนอยูระหวาง  1,001 – 5,000  บาท    ไดรับขอมูลขาวสารและคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับโรคเอดสจาก
โทรทัศนมากที่สุด    สัมพนัธภาพระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับดี   มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
อยูในปานกลาง    มีทัศนคติตอโรคเอดสอยูในระดับดี    มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส
อยูในระดับดี    มีการรับรูความรุนแรงของโรคเอดสอยูในระดับดี    มีการรับรูประโยชนและ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคเอดสอยูในระดับปานกลาง   สํ าหรับพฤติกรรมการปองกัน
โรคเอดสของสตรีวัยเจริญพันธุอยูในระดับดี
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2.  ปจจยัที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของสตรีวัยเจริญพันธุ
จงัหวดัขอนแกน  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ที่ไดจากการทดสอบดวยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสัน  คือ  อายุ   การไดรับขอมูลขาวสารและคํ าแนะนํ าจากแหลง
ตาง ๆ เกี่ยวกับโรคเอดส        สัมพนัธภาพระหวางสามีและภรรยา   ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
ทศันคติตอโรคเอดส   การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส   และการรับรูประโยชนและ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคเอดส

3.ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของสตรีวัยเจริญพันธุ จังหวัด
ขอนแกน  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้น
ตอน   ประกอบดวย   ทัศนคติ   อายุ   การไดรับขอมูลขาวสาร   และคํ าแนะนํ าจากแหลงตาง ๆ
เกีย่วกับโรคเอดส   ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  และสมัพนัธภาพระหวางสามีและภรรยา
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ผลกระทบตอครอบครัวในดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
    จากการรับงานแหอวนไปทํ าที่บานของผูหญิงชนบท
                          จังหวัดขอนแกน

อังคณา   เตชะโกเมนท

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ   1)   ศึกษาคุณลักษณะผูรับงานไปทํ าที่บาน   คุณ
ลักษณะครอบครวัผูรับงานไปทํ าที่บาน  และลักษณะการรับงานแหอวนไปทํ าที่บาน    2)   ศึกษา
สถานการณการเขาสูระบบการรับงานแหอวนไปทํ าที่บานของผูหญิงชนบท    3)   ศึกษาการ
เปลีย่นแปลงอาชพีของผูหญิงชนบทที่รับงานแหอวนไปทํ าที่บาน     4)  ศึกษาผลกระทบตอครอบ
ครัวในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสุขภาพ  จากการรับงานแหอวนไปทํ าที่บานของผูหญิงชนบท

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ครอบครัวของผูหญิงชนบทในจังหวัดขอนแกนที่รับ
งานแหอวน  จ ํานวน  256  ราย   โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
และนํ ามาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคม
ศาสตร

สถติิทีใ่ชวเิคราะหขอมูล  คือ  รอยละ   และคาเฉลี่ย   เพื่อทราบลักษณะพื้นฐานทั่ว
ไปของกลุมตัวอยางขอมูล    การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง  2  กลุม  ที่
ไมเปนอิสระตอกันซึ่งมีการวัดระดับชวงสเกล   ใช  T – Pairs  Test    การทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาสดัสวนกลุมตัวอยาง  2  กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน   มีการวัดนามสเกลใช  McNemar
Chi – Square  Test  หรือ  Binomial  Test

ผลการศึกษาสรุปได  ดังนี้
1.   ผูรับงานมาทํ าทีบานมีอายุโดยเฉลี่ย  39.8  ป   จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

เปนผูสมรสแลว    โดยมีบุตร จํ านวน  1 – 2  คน   และมีสถานภาพในครอบครัวเปนภรรยา
2.  ครอบครัวของผูรับงานไปทํ าที่บานสวนใหญเปนครอบครัวขยาย   และมีจํ านวน

สมาชกิภายในครอบครัว จํ านวน  4 – 5  คน
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3.   ผูรับงานไปทํ าที่บานสวนใหญทํ างานมาเปนระยะเวลา  2 – 3  ป   โดยทั้งหมด
ท ํางานภายในบรเิวณบานของตนเอง    ประเภทงานสวนใหญที่รับงานไปทํ า  คือ  การดึงเปลี่ยนหู
และรอยห ู  ซึง่มคีาตอบแทนชิ้นละ  2  บาท    แหลงงาน คือ  รับจากโรงงานโดยตรง   มีความถี่ใน
การรบังานอาทติยละ  1  คร้ัง   แตการมีงานทํ าไมตอเนื่องตลอดทั้งป    ในแตละวันผูรับงานใช
เวลาท ํางานเกนิกวา  8  ชั่วโมง   และไดรับคาจางตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า

4. ผูหญงิชนบทสวนใหญมีวัตถุประสงคในการรับงานแหอวนไปที่บาน   เพื่อให
ครอบครวัมรีายไดเสริม   โดยโรงงานสงเจาหนาที่มาติดตอถึงในหมูบาน    ผูหญิงชนบทใชเวลา  1
– 2  วนั  ในการตัดสินใจ   ครอบครัวสวนใหญมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูหญิงชนบท  โดยให
การสนบัสนนุและมวีิธีฝกหัดงานโดยโรงงานสงเจาหนาที่มาฝกให

5. การรบังานแหอวนไปทํ าที่บานทํ าให  ผูหญิงรับจางงานในภาคเกษตรกรรม
และงานนอกภาคเกษตรกรรม    รวมทั้งทํ างานบานลดลง   ในขณะที่  การทํ าเกษตรกรรม  และ
การคาขาย  ไมมีการเปลี่ยนแปลง

6. การรับงานแหอวนไปทํ าที่บานไมสงผลกระทบในดานเศรษฐกิจของครอบครัว
เนือ่งจาก  การรบังานแหอวนไปทํ าที่บานทํ าใหครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน แหลงที่มา
ของรายไดหลัก  และเงินออมของครอบครัวเทานั้น    ในขณะที่ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
รายได  แหลงรายจายหลัก   ทรัพยสินที่ถือครอง  และหนี้สินของครอบครัว  แมวา ครอบครัวที่รับ
งานแหอวนไปท ําทีบ่านมีรายไดที่เปนตัวเงินเพิ่มข้ึน    แตรายไดที่เพิ่มข้ึนดังกลาว  มีจํ านวนใกล
เคยีงกบัจ ํานวนหนี้สินที่เพิ่มข้ึนดวย

7. การรบังานแหอวนไปทํ าที่บานไมสงผลกระทบในดานสังคมของครอบครัว เนื่อง
จากการรับงานแหอวนไปทํ าที่บานทํ าใหครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความสัมพันธใน 
ครอบครวั   ในขณะที่ ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการแบงงานกันทํ าในครอบครัว  และอํ านาจ
การตัดสินใจในครอบครัว

8. การรบังานแหอวนไปทํ าที่บานสงผลกระทบในดานสุขภาพของครอบครัว   โดย
ครอบครวัเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน  การบริโภคอาหาร   ความปลอดภัยในที่อยูอาศัย  และการ
เจ็บปวยของครอบครัว
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ปจจัยบางประการที่มีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชน
ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแกน   จังหวัดขอนแกน

   อาภาพรรณ    คงสงค

                             บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1)คุณลักษณะสวนบุคคล ดานจิตวิทยาสังคม
สภาพแวดลอมทางสังคม  และการปฏิบัติตามกฎจราจร  2)   ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ
กบัการปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชนในสถานศึกษา   และ 3)  ปจจัยบางประการที่มีผลตอการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชนในสถานศึกษา  ซึง่กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย     คือ เยาวชนใน
สถานศกึษา  เขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน ที่มีความสามารถขับข่ีรถจักรยานยนตมี
อาย ุ 15 – 19  ป   จํ านวน  395  คน   โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
และน ํามาวเิคราะหดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพยีรสัน   และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน   ผลการวิจัยสรุปดังนี้

1)   คุณลกัษณะของเยาวชนเปนเพศชายมากที่สุด    สวนใหญกํ าลังศึกษาอยูระดับ
การศึกษา ปวช.  ชั้นปที่ 1 – ปวช. ชัน้ปที่ 3    ซึ่งมีประสบการณการขับข่ีรถจักรยานยนตมา  2 – 5
ป   เคยมมีปีระสบการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจรเพียงเล็กนอย   และมีมีประสบการณเกี่ยวกับ
การฝาฝนกฎจราจร  จํ านวน ต้ังแต  3  คร้ังขึ้นไป

สํ าหรบัดานจิตวิทยาสังคม เยาวชนรับรูการบังคับใชกฎจราจรไมถูกตอง  โดยรอยละ
63.50 ไมเหน็วา หากถูกจับเมื่อกระทํ าผิดกฎจราจรเจาหนาที่ตํ ารวจไมลงโทษใด ๆ การรับรูโอกาส
เสีย่งของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต           เยาวชนรอยละ  93.90   เห็นวา  การขับข่ีรถ
จกัรยานยนตฝาสัญญาไฟแดงทํ าใหเกิดอุบัติเหตุได          สํ าหรบัการรับรูความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตจุากรถจกัรยานยนต  เยาวชนรอยละ 98.50 เห็นวา การบาดเจ็บจากรถจักรยานยนตมีผล
กระทบตอการเรียน           สวนการรับรูประโยชนที่จะไดรับเมื่อขับข่ีรถจักรยานยนตตามกฎจราจร
เยาวชนรอยละ  65.60     เหน็วา  การใหสัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณมือกอนถึงทางเลี้ยวเปนระยะ
ไมนอยกวา  30  เมตร  ทํ าใหปลอดภัยและการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก
การขบัข่ีรถจกัรยานยนตเยาวชนรอยละ  36.20    เห็นวาการขออนุญาตมีใบขับข่ีโดยการสอบเปน
ส่ิงทีก่ระทํ าไดยาก  หรือมีอุปสรรคมากมาย
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สวนดานสภาพแวดลอมทางสังคม   เยาวชนสวนใหญรับรูวา     ไดรับการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตยจากผูปกครองมากที่สุด    สํ าหรับการรับรูอิทธิพลจากโรงเรียน    เยาวชนสวน
ใหญไดรับการชี้แจงจากครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามระเบียบโรงเรียน   กฎจราจร     และการขับข่ี
รถตามกฎจราจร  หากทํ าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ครูจะตักเตือน และลงโทษ   รวมทั้งจะไดรับ
คํ าตกัเตอืนในกรณีที่ขับข่ีรถจักรยานยนตโดยไมสวมนิรภัย   สวนการรับรูเกี่ยวกับอิทธิพลจากกลุม
เพือ่นเยาวชนมเีพือ่นที่เคยถูกตํ ารวจจราจรตักเตือนและลงโทษ เพราะกระทํ าผิดกฎจราจร      รวม
ทัง้เรยีนรูวธิีขับข่ีรถจักรยานยนตจากเพื่อน  และไดปรับแตงรถจักรยานยนตตาม     ในอทิธิพลจาก
ส่ือมวลชน เยาวชนสวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรจากสื่อมวลชน      เชน
โทรทศัน   วทิย ุ  และหนังสือพิมพอยูเปนประจํ า      รวมทั้งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎจราจรที่
ออกใชบังคับใหม ๆ  และไดรับการชักจูงใหปฏิบัติตามกฎจราจรจากสื่อมวลชน    นอกจากนี้ยังได
เหน็แบบอยางในปฏิบัติตามกฎจราจรจากสื่อมวลชน

สํ าหรบัการปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชน    พบวา   เยาวชนปฏิบัติตามกฎจราจร
ในระดบัปานกลาง  คิดเปนรอยละ  54.18   แตสวนใหญไมปฏิบัติตามกฎจราจร ถึงรอยละ  51.04
ทีจ่ะน ําไปสูอุบัติเหตุในดานการซอนทายผูโดยสารผูโดยสารเกิน  1  คน   การใชเบรครถกระทันหัน
การขบัข่ียอนศรหรือผิดชองทางเดินรถ   และขับข่ีรถดวยความเร็วมากกวา  80  กม./ชม.

2)    ปจจยับางประการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติตามกฎจราจร     ของ
เยาวชน   โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธของเพียรสัน   ไดแก  การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อ
ปองกนัอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต       การรบัรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนต    การมีประสบการณเกี่ยวกับการฝาฝนกฎจราจร     อิทธิพลจากครู      การรับรูการ
บังคบัใชกฎจราจร     การมีประสบการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร      การรับรูประโยชนที่จะรับ
เมือ่ขับข่ีรถจกัรยานยนตตามกฎจราจร    การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยาน
ยนต      อิทธพิลจากสื่อมวลชน   และระดับการศึกษามัธยมศึกษา  ชั้นปที่  3 – 6   สํ าหรับตัวแปร
ทีม่คีวามสมัพนัธเชิงลบกับการปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชน ในสถานศึกษา  ไดแก        ระดับ
การศึกษา ปวช. ชัน้ปที่  1 – 3  ประสบการณการณการขับข่ีรถจักรยานยนต   และเพศชาย
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3)    ปจจัยบางประการที่มีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชน ไดแก    การ
รับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต    การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกดิอบัุติเหตุจากรถจักรยานยนต        เพศชาย  การมีประสบการณเกี่ยวกับการฝาฝนกฎ
จราจร    ประสบการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร    การมีประสบการณการขับข่ีรถจักรยานยนต
และอิทธิพลจากครู
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
       ของประชาชนในเขตปาสงวน  :  กรณีศึกษาในประเทศลาว

บุญทัศน   ลัทธิปญญา

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีัตถุประสงค      (1)   เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับระดับความรูและทัศนคติ
ของประชาชนเกีย่วกับทรัพยากรปาไมในเขตปาสงวน      (2)   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัระดบัความรูและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมในเขตปาสงวน

กลุมตัวอยางในการวิจัย   ไดแก   ประชาชน  5  หมูบาน      อํ าเภอสงัทอง     จังหวัด
ก ําแพงนครเวยีงจนัทน     จํ านวน  200  ราย     จํ าแนกเปนผูนํ า  40  ราย        และชาวบานทั่วไป
160   ราย   เปนเพศชาย  147  คน  และเพศหญิง  53  คน         การเลือกตัวอยาง  โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ      การศึกษาครั้งนี้มีหนวยในการวิเคราะหที่ระดับปจเจกบุคคล        ตัวแปร
อิสระทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย   เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา   สถานภาพในครอบครัว
สถานภาพทางสงัคม      กลุมสมาชิกทางสังคม      ความยึดมั่นในศาสนา          โลกทัศนเกี่ยวกับ
ธรรมชาต ิ   การนิยามความสํ าคัญของทรัพยากร   รายไดครัวเรือน    การพึ่งพิงปาระดับครัวเรือน
การอบรมของครอบครัว     และแหลงขอมูลภายนอก         เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก          แบบสัมภาษณและแบบวัดความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของประชาชน
การวเิคราะหขอมูลที่ไดใชการคํ านวณคารอยละ     คาเฉลี่ย       คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       สถิติ
วเิคราะห   Chi – Square  โดยใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC+

ผลการวิจัยพบวา
1.  ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมระดับปานกลาง   (X =   11.280   

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.  =  2.511)
2. ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมระดับดี(X =  56.690  และคาเบี่ยง

เบนมาตรฐาน  S.D.  =  3.617)
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3.        ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของ
ประชาชนในเขตปาสงวน        จากการทดสอบความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
ดวยสถิติ   Chi – Square  มคีวามสัมพันธทระดบันัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05    พบวา      ปจจัยมี
ความสมัพนัธกบัความรูและทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมของประชาชน            โดยเรียงตาม
ลํ าดบั     ไดแก  ระดับการศึกษา  โลกทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติ            สวนปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัทศันคตเิกีย่วกบัทรัพยากรปาไมของประชาชน  คือ   การนิยามความสํ าคัญของทรัพยากร
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           ความคิดเห็นของผูติดยาเสพติดตอการบํ าบัดรักษา  :  กรณีศึกษา
       ศูนยบํ าบัดรักษายาเสพติด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กญัญารัตน    พรรณโส

               บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา    1)  การบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดในศูนย
บํ าบดัรักษายาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2)   คุณลักษณะสวนบุคคล   การสนับสนุนจาก
ครอบครวั    ดานทรัพยากรและดานจิตใจ    บทบาทของเจาหนาที่ศูนย ฯ ดานการใหความรู  ดาน
การใหคํ าปรึกษา  และดานการจัดสิ่งแวดลอมในการบํ าบัดรักษา      และความคิดเห็นของผูติดยา
เสพตดิตอการ บํ าบัดรักษาในศูนยการบํ าบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3)   ปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธกับความคิดเห็นของผูติดยาเสพติดตอบํ าบัดรักษา          ในศูนยการบํ าบัดรักษา
ยาเสพตดิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา แบงตามวัตถุประสงคดังนี้  1) กลุม
ตัวอยางตามวตัถปุระสงค ขอ 1   คือ  ผูอํ านวยการศูนย ฯ    และหัวหนาตึกตาง ๆ   จํ านวน 6  คน
2)   กลุมตัวอยางตามวัตถุประสงค ขอ 2  และ ขอ 3 ไดแก ผูติดยาเสพติดที่เขารับการบํ าบัดรักษา
ทีตึ่กถอนพษิยาเสพติด  จํ านวน  204  คน และผูติดยาเสพติดที่เขารับการบํ าบัดรักษาที่เขารับการ
บํ าบดัรักษาทีศู่นยชุมชนบํ าบัด จํ านวน  7 คน  โดยใชแนวทางการสัมภาษณ  แบบสัมภาษณ และ
แนวทางการสนทนากลุม  เปนเครื่องมือในการวิจัย      โดยเลือกศึกษาศูนยบํ าบัดรักษายาเสพติด
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ          การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC+

สถติิทีใ่ชวเิคราะหขอมูลประกอบดวย  คารอยละ    คาเฉลี่ยเลขคณิต   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สํ าหรบัการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธใชคา ไค – สแควร

ผลการศกึษา พบวา  การบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดของศูนยบํ าบัดรักษายาเสพติด
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     แบงออกเปน  4  ข้ันตอน     ประกอบดวย   ข้ันเตรียมการกอนรักษา
ข้ันถอนพษิยาเสพติด   ข้ันฟนฟูสมรรถภาพ   และขั้นติดตามดูแลหลังรักษา        ในขั้นเตรียมการ
กอนรักษาและขัน้ถอนพิษยาเสพติดนั้น     ยาที่ใชในการบํ าบัดรักษาขึ้นอยูประเภทยาเสพติดที่ใช
ในชวง  1 – 3  วนัแรก    ผูปวยจะมีอาการงวงมาก  พยาบาลจะไมรบกวน   จะปลอยใหนอน   ชวง
4 – 7  วนัตอมา   ผูปวยเริ่มดีข้ึน  พยาบาลจะใหสุขศึกษางาย ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     ชวง
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 7 – 14  วนัตอมา  ผูปวยอาการดีข้ึน  มีสมาธิมากขึ้น       ชวงนี้จะเนนการทํ ากลุมเพื่อปรับเปลี่ยน
ทศันคตแิละพฤติกรรม           สํ าหรับระยะเวลาในการบํ าบัดรักษาแบงตามประเภทของยาเสพติด
ดังนี ้  1)  ยาบา    กัญชา   สารระเหย   ใชระยะเวลาในการบํ าบัดรักษา  14  วัน     2)    สุรา   ฝน
เฮโรอนี  ใชระยะเวลาในการบํ าบัดรักษา  21 วัน เมื่อผูปวยเขารับการบํ าบัดรักษาครบตามกํ าหนด
พยาบาลจะท ํากลุมใหคํ าแนะนํ ากอนกลับบาน  พรอมทั้งนัดหมายใหมาติดตามผลตอไป   สํ าหรับ
ข้ันฟนฟสูมรรถภาพ   ผูติดยาเสพติดจะรับการบํ าบัดรักษาที่ศูนยชุมชนบํ าบัด    ระยะเวลา  3 – 6
เดอืน    รักษาโดยใชกลุมบํ าบัดและงานบํ าบัด  ในชวง  1  เดือนแรก  เปนระยะจูงใจ     เจาหนาที่
จะท ําหนาทีใ่นการชักจูงผูปวยใหเขามารับการบํ าบัดรักษา  ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล      ใน
ชวง  1 – 3  เดอืนตอมา   เปนระยะรักษาซึ่งระยะนี้เปนขั้นตอนที่สํ าคัญมาก    เพราะเปนระยะฟน
ฟสูมรรถภาพ   ทัง้ทางรางกาย   จิตใจ  และสังคม            โดยใชวิธีการบํ าบัดรักษาคือการทํ ากลุม
บํ าบดัและบ ําบัด   เพื่อใหสมาชิกเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม       ในชวง 3 – 6  เดือนตอมาเปน
ระยะกลบัสูสังคม            เปนระยะของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามรูปแบบของชุมชน
บํ าบดัเพือ่เตรียมความพรอมกอนกลับไปใชชีวิตอยูในครอบครัวและสังคม       และชวงหลัง 3 – 6
เดอืน  เปนระยะติดตามดูแลหลังรักษา    เปนชวงที่ผูปวยกลับไปอยูที่บานกับครอบครัว   ซึ่งจะใช
วธิกีารตดิตามดูแลหลังรักษา        เชนเดียวกับข้ันติดตามดูแลหลังรักษาของตึกผูปวยนอกและตึก
ผูปวยใน   โดยใช  2  วิธีคือ  1)  นัดใหมาพบที่สถานพยาบาล   ในรายที่มีอาการอยากยา    หรือมี
ปญหาทีจ่ะท ําใหกลับไปใชยาหรือยาเสพติด     โดยนัดผูปวยมาภายใน  2  อาทิตย  1  เดือน  และ
2  เดอืน   ทัง้ผูปวยนอก  ผูปวยในและศูนยชุมชนบํ าบัด       2)   ติดตามทางจดหมาย หรือใหแบบ
สอบถามไปและใหสงกลับมาทุก ๆ 3  เดือน  เปนระยะเวลา  1 – 3  ป

ปจจยัดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูติดยาเสพติด  พบวาผูติดยาเสพติดสวนใหญ
อายต่ํุ ากวา  20  ป    สถานภาพโสด    การศึกษาระดับมัธยมศึกษา       เปนนักเรียนหรือนักศึกษา
รายไดต่ํ ากวา  3,000  บาทตอเดือน          จํ านวนของประเภทยาเสพติดที่ใชมากกวา  1  ประเภท
ปจจยัดานสนบัสนุนจากครอบครัวแตละดานสวนใหญอยูในระดับมากและปจจัยดานบทบาทของ
เจาหนาที่ศูนย ฯ แตละดานสวนใหญอยูในระดับมาก
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ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความคิดเห็นของผูติดยาเสพติด  พบวา   ระดับการศึกษา
อาชพี    การสนบัสนุนจากครอบครัวดานจิตใจ    บทบาทของเจาหนาที่ศูนย ฯ ดานการใหความรู
บทบาทของเจาหนาทีศู่นย  ฯ ดานการใหคํ าปรึกษา   และบทบาทของเจาหนาที่ศูนย  ฯ ดานจัด
ส่ิงแวดลอมในการบํ าบัดรักษา  ที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของผูติดยาเสพติดตอการบํ าบัด
รักษาที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
        ของประชาชนในเขตชนบท  จังหวัดอุบลราชธานี

พสิดาร   แสนชาติ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปในดานคุณลักษณะและพฤติกรรม
เกีย่วกบัการสขุาภบิาลสิ่งแวดลอมของประชาชน  รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ และปจจัย
ทีม่ผีลตอพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตชนบท

ประชากรทีศึ่กษาคือประชาชนผูมีอายุ  20  ปข้ึนไป       ที่อาศัยอยูในชนบท  จังหวัด
อุบลราชธานี ครัวเรือน  1  คน           หาขนาดตัวอยางดวยสูตรของ  Yamane  ได  400  ตัวอยาง
เปนการวจิยัเชิงสํ ารวจ   ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวม
ขอมูล   วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม  SPSS  for  WINDOWS       สถิติ
ทีใ่ช   ไดแก   ความถี่   รอยละ   คาเฉลี่ย     มธัยฐาน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพยีรสัน  และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน       ทํ าการทดสอบความมีนัย
สํ าคัญที่ระดับ  0.05  ผลการวิจัยพบวา

1.  ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ  60.50   มีอายุอยูระหวาง  30 – 39  ป
รอยละ   30.50      จบระดับประถมศึกษา  รอยละ    74.75      มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร  รอยละ
73.00    มีรายไดตอปของครอบครัวตํ่ ากวา  20,000  บาท         โดยที่รอยละ    51.50   เปนผูไมมี
ตํ าแหนงทางสงัคมในชุมชน   ประชาชนสวนใหญ  รอยละ  76.00 มีความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมอยูระดับปานกลาง           ทัศนคติของประชาชนอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ
75.75    ประชาชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมระหวาง  1 – 25  คร้ังตอป
และประชาชนสวนใหญ  รอยละ    55.00                เปนผูไดรับการสนับสนุนจากโครงการหมูบาน
สุขาภิบาลกิจกรรมหลัก
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ประชาชนสวนใหญ  รอยละ  56.50   มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
รวมทกุกจิกรรมอยูในระดับดี    โดยกิจกรรมที่ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี  ไดแก  การกํ าจัดสิ่งปฏิกูล
คิดเปนรอยละ  81.25   การสุขาภิบาลอาหาร  รอยละ   80.00        การกํ าจัดขยะมูลฝอย  รอยละ
59.50  และ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย รอยละ  53.75 สวนกิจกรรมอื่น ๆ ประชาชนจะมีพฤติกรรม
อยูในระดบัปานกลาง  ไดแก  การจัดหานํ้ าสะอาด  รอยละ    56.75   การควบคุมแมลงสัตวพาหะ
น ําโรค  รอยละ   46.75  และการกํ าจัดนํ้ าเสีย  รอยละ  49.50

2.    ปจจยัที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการสุขา
ภิบาลสิง่แวดลอมของประชาชน  อยางมีนัยสํ าคัญระดับ  0.05      ไดแก   เพศ   อายุ   รายไดของ
ครอบครวั   การมีตํ าแหนงเปนอาสาสมัครสาธารณสุข   ความรู   และทัศนคติ

3.  ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของประชาชน อยาง
มนียัส ําคญัระดับ  0.05   ไดแก   ทัศนคติ   การมีตํ าแหนงเปนอาสาสมัครสาธารณสุข    การไดรับ
สนบัสนนุจากโครงการหมูบานสุขาภิบาลกิจกรรมหลัก     เพศ      และการมีตํ าแหนงเปนผูนํ าฝาย
ปกครอง  โดยปจจัยดังกลาวสามารถรวมกันทํ านายพฤติกรรมไดรอยละ  21.53
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ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
              ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  จังหวัดชัยภูมิ

ลกัษมี   ออสวัสด์ิ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา       1)   คุณลักษณะทั่วไปของประชาชนใน
เขตชนบทในดานคุณลักษณะสวนบุคคล  และดานเศรษฐกิจและสังคม       2)   ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาท อสม. ที่จริงและบทบาท อสม. ทีค่าดหวัง         3)   เปรียบเทียบระดับความ
แตกตางระหวางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท อสม. ที่จริงและบทบาท อสม.   ที่คาดหวัง
4)  ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท อสม. ในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน  5) ปจจัยที่มีตอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ประชากรที่ศึกษา  คือ  ประชาชนในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ    โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบหลายขัน้ตอน  ไดจํ านวน  400  คน   เปนการวิจัยเชิงสํ ารวจ        เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบ
สัมภาษณ    วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร   โดยใชโปรแกรม SPSS/PC+          สถิติที่ใช
ไดแก   ความถี่   รอยละ   คาเฉลี่ย   คาที   สวนเบนเบี่ยงมาตรฐาน       คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพยีรสัน   และวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอย    โดยทดสอบความมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1.   ประชาชนสวนมากเปนเพศหญิง  (รอยละ  79.8)         อายุระหวาง  30 – 39  ป
(รอยละ  30.0)  สถานภาพสมรสคู (รอยละ  74.5)    สํ าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  (รอยละ
87.3)      สวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  (รอยละ  72.8)    รายไดเฉลี่ย  52,972  บาท/ป/ครอบครัว
ประชาชนสวนมากมหีนิสิ้น (รอยละ  68.2) การมีสวนรวมของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน
คอนขางนอย  (รอยละ  65.5)   และสมัพนัธภาพระหวาง อสม. กบัประชาชนอยูเกณฑดีมาก
(รอยละ  63.8

2.  ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท อสม.ทีเ่ปนจริง ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย       กิจกรรมในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนมีความคิดเห็นวา
อสม. ปฏิบัติมากที่สุด  3  อันดับแรก   คือ   ดานงานโภชนาการ   ดานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
และดานงานสขุศกึษาประชาสัมพันธ        สวนกิจกรรมหลักในงานสาธารณสุขมูลฐาน  3  อันดับ
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สุดทายที่ อสม. ปฏิบัติในระดับนอยที่สุด     คือ       ดานงานทนัตสาธารณสุข     ดานงานควบคุม
ปองกนัโรคเอดส  และดานงานคุมครองผูบริโภค  ตามลํ าดับ

  ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท อสม.ทีค่าดหวัง   ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก       กิจกรรมในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด
3  อันดบัแรก  คือ  ดานงานโภชนาการ   ดานงานจัดหายาจํ าเปนไวใชในหมูบาน      และดานงาน
สรางเสรมิภูมคุิมกันโรค       สวนกิจกรรมในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนคาดหวังนอยที่สุด
3 อันดับสุดทาย      คือ    ดานงานทนัตสาธารณสขุ   ดานงานปฐมพยาบาลและพยาบาลเบื้องตน
และดานงานอนามัยแมและเด็ก/วางแผนครอบครัว  ตามลํ าดับ

3. เปรียบเทยีบระดับความแตกตางระหวางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท
อสม  ที่เปนจริงกับบทบาท อสม. ทีค่าดหวงัในงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวา  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  0.05

4. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความคิดเห็นตอบทบาท อสม.ทีค่าดหวัง ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  ไดแก   อายุ     อาชีพเกษตรกรรม    สัมพนัธภาพระหวาง อสม. กับประชาชน
และการมสีวนรวมของประชาชน ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
แตกตางระหวางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอสม ที่เปนจริงและบทบาทอสม.ที่คาดหวัง
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน   ไดแก   อาชีพเกษตรกรรม   สัมพนัธภาพระหวาง อสม. กับประชาชน

5. ปจจยัทีม่ผีลตอความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อสม.     ที่คาดหวัง
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  ไดแก   สัมพนัธภาพระหวาง อสม.กบัประชาชน    อายุ       และอาชีพ
เกษตรกรรม   โดยสามารถรวมกันทํ านายได  รอยละ  15.3      สวนปจจัยที่มีผลตอความแตกตาง
ระหวางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท อสม. ที่เปนจริง  และบทบาท อสม. ที่คาดหวัง  ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน  ไดแก  สัมพนัธภาพระหวาง อสม.กบัประชาชน    และอาชีพเกษตรกรรม
โดยสามารถรวมกันทํ านายได  รอยละ  4.6
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืช
               ของเกษตรกรกลุมเสี่ยง  จังหวัดขอนแกน

ส ํารวย       แสงดารา

บทคัดยอ

การวจิยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลคุณลักษณะ         และพฤติกรรมในการ
ปองกนัอนัตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุมเสี่ยง               ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤตกิรรมในการปองกันอันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืช         และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการ
ปองกันอันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืช

ประชากรทีศึ่กษา  คือ  ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม   อาจจะเปนเจาของหรือรับจาง
เพาะปลกูพชืที่ใชสารกํ าจัดศัตรูพืช  โดยในรอบ  1  ป    มีระยะเวลาการใชสารกํ าจัดศัตรูพืชต้ังแต
6 – 12  เดอืน    และเปนเกษตรกรกลุมเปาหมายในโครงการรณรงคเพื่อลดอันตรายจากสารกํ าจัด
ศัตรูพชืของเกษตรกร  สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  ปงบประมาณ  2541         คํ านวณ
ตัวอยางโดยใชสูตรของ  Yamane  และสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน   ไดกลุมตัวอยาง  390  คน
ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล     วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+      สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก   ความถี่   รอยละ
คาเฉลีย่    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s   Product
Moment   Correlation)         และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise   Multiple
Regression  Analysis)  โดยทดสอบความมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  0.05

ผลการวิจัยพบวา
1. เกษตรกรกลุมเสี่ยงอันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืช  สวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ

70.3   สวนมากอายุ  30  ป   การศึกษาจบระดับประถมศึกษา  รอยละ  92.1       รายไดโดยเฉลี่ย
ตอป  30,000  บาท   สวนใหญเคยแพสารกํ าจัดศัตรูพืช     รอยละ    42.8

      พฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง
รอยละ  50.30     เกษตรกรกลุมเสี่ยง  รอยละ   82.6           ไมเคยพิจารณากอนจะเลือกใชสารวา
มพีษิตอมนษุยหรือสัตวแมลงที่มีประโยชนหรือไม  และรอยละ  42.8    จะทิ้งภาชนะบรรจุสารที่ใช
หมดแลวไวตามรองสวน  หรือบริเวณชายปาใกลสถานที่เพาะปลูก
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2. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรกลุมเสี่ยง  อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  0.05       ไดแก      รายไดเฉลี่ยตอป      ความรู
การรบัรู   การเคยผานการอบรม     และคาใชจายในการซื้ออุปกรณปองกันอันตรายจากสารกํ าจัด
ศัตรูพืช

3.   ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการปองกันอันตราย        จากสารกํ าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรกลุมเสี่ยง   ไดแก   รายได    ความรู    การรับรู    และคาใชจายในการซื้ออุปกรณปองกัน
อันตรายจากสารกํ าจัดศัตรูพืช  โดยทั้ง  4  ปจจัย สามารถรวมกันทํ านายได  รอยละ  22.30
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ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

                        บุคลากรสาธารณสุข
อัจฉรา   สังกา

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ   1)   ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล  ความคิดเห็น
ในการจดัการเรยีนการสอน                  การรับรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสขุสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพบุคลากร
สาธารณสขุ   2)  ความคิดเห็นตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพบุคลากร   3)   ปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัความคดิเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ
ความมัน่คงในการประกอบอาชีพบุคลากรสาธารณสุข         4)   ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
นกัศกึษาวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพบุคลากรสาธารณสุข

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย  เปนนักศึกษาทุกหลักสูตรที่กํ าลังศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2
ในวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํ านวน  250  คน     กลุมตัวอยางได
มาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified   Random   Sampling)          เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม    การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป    SPSS    for     Windows
สถติิทีใ่ชในการวิเคราะห  คือ  คารอยละ   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะหความ
สัมพนัธของตัวแปรโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson    Product        Moment
Correlation   Coefficient)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise      Multiple
Regression   Analysis)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.  ปจจยัคุณลักษณะสวนบุคคล ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื  สวนใหญเปนเพศหญิง   อายุเฉลี่ย  20.55  ป กํ าลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตรสาขาสาธารณสุขชุมชน   ผูนํ าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม    มีรายได
เฉลีย่  10,533  บาทตอเดือน   อยูในระดับมีความเพียงพอ         นักศึกษามีความคาดหวังตอการ
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ประกอบอาชพีบุคลากรสาธารณสุขเมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว อยูในระดับมาก        ในขณะที่ความ
คาดหวงัของครอบครัวของครอบครัว  ตอการประกอบอาชีพบุคลากรสาธารณสุขของนักศึกษาอยู
ในระดับมากที่สุด

2.      ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืตอปจจยัการจัดการเรียนการสอน   ไดแก   ดานผูสอน    ดานการเรียนการสอน   ดานผูเรียน
และดานหาหลักสูตร อยูในระดับมาก

3. การรบัรูของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอการเปลีย่นแปลงทางสังคม   ไดแก   ดานนโยบายการลดอัตราการผลิตกํ าลังคนภาครัฐ     ดาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   ดานบทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนไป   และดานการรับรูขาวสาร
เกีย่วกบัวิชาชีพ อยูในระดับมาก

4.    ความคดิเห็นของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ
ความมัน่คงในการประกอบอาชีพบุคลากรสาธารณสุข        ไดแก      ดานการมีตํ าแหนงงานบรรจุ
การมรีายไดและคาตอบแทนที่แนนอน         การไดทํ างานตรงตามวุฒิการศึกษา  และไดประกอบ
อาชพีที่สังคมใหการยอมรับอยูในระดับมาก

5. ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธเชิงบวก    กับความคิดเห็นของวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพบุคลากรสาธารณสุข    ไดแก
ความคาดหวงัของตนเอง  และความคาดหวังของครอบครัว    การจัดการเรียนการสอนดานผูสอน
ดานการเรยีนการสอน   ดานผูเรียน  และดานเนื้อหาหลักสูตร  การรับรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ดานนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข     ดานการรับรูบทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนไป      และ
ดานการรบัรูขาวสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพ      สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงลบกับความคิดเห็นของ
วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
บุคลากรสาธารณสุข  ไดแก   หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรสาขาทนัตสาธารณสุข
โดยมคีวามสมัพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

6.   ปจจยัที่มีผลตอความคิดเห็นของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพบุคลากรสาธารณสุข  ไดแก   การจัดการเรียนการ
สอนดานเนือ้หาหลกัสูตร   การรับรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพที่
เปลี่ยนไป   หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรสาขาทนัตสาธารณสุข   และการจัดการ
เรียนการสอนดานผูเรียน  โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของประชาชนชาวชนบท
       จังหวัดบุรีรัมย   :  กอนและหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ประเสริฐ    เรืองปรัชญากุล

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป  ของปจจัยดานประชากร   ปจจัย
ความเชือ่ดานสุขภาพ  ปจจัยดานประสบการณการเจ็บปวย  ปจจัยความพึงพอใจในการใชบริการ
ปจจยัดานสงัคม    และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธและมีผลตอพฤติกรรมการแสวงหาการรักษา
พยาบาลตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล   ดานการดูแลตน
เองหรอืซือ้ยากนิเอง        ดานการรักษากับแพทยแผนโบราณ         ดานการรักษาที่สถานีอนามัย
หรือโรงพยาบาลของรัฐ     ดานการรักษาที่คลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนชาวชนบท
จงัหวดับุรีรัมยกอนและหลังภาวะวิกฤตเรษฐกิจ

ประชากรทีใ่ชในการศึกษา     คือ   ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตชนบทจังหวัดบุรีรัมยที่
อายต้ัุงแต  18 – 80  ป             ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน   ไดขนาดตัวอยาง  400  คน
ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล         นํ าขอมูลที่ไดวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (Statistical   Package   for   Social   Sciences   for
Windows)

สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล    คือ    การแจกแจงความถี่  (Frequency)     รอยละ
(Percentage)   คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพยีรสัน  (Pearson ‘ s  Product   Moment  Correlation   Coefficient)  การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression  Analysis)    แบบขั้นตอน  (Stepwise)    และการเปรียบ
เทียบโดยใช  t – test (Pairs)
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ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1.   ความเชื่อดานสุขภาพของประชาชนชาวชนบทจังหวัดบุรีรัมย         กอนและหลัง

ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง และระดับมาก (คาเฉลี่ย  2.33 และ  2.67 ตามลํ าดับ)
ประสบการณดานการเจ็บปวย        กอนและหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยูในระดับนอย และระดับ
ปานกลาง  (คาเฉลี่ย  1.67  และ  2.17    ตามลํ าดับ)     ความพึงพอใจในการบริการกอนและหลัง
ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลางและระดับมาก (คาเฉลี่ย  2.01และ  2.64   ตามลํ าดับ)
ขาวสารการแนะนํ าครอบครัวและผูอ่ืน          หลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย
2.63) พฤตกิรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของประชาชน กอนและหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ดานการดูแลตนเองหรือซื้อยากินเอง  ปฏิบัติ รอยละ  83.2  และ  79.8   ตามลํ าดับ         ดานการ
รักษากบัแพทยแผนโบราณ  ปฏิบัติ รอยละ    51.5  และ  52.6   ตามลํ าดับ         ดานการรักษาที่
สถานอีนามยัหรอืโรงพยาบาลของรัฐ   ปฏิบัติ รอยละ  96.3  และ  99.0  ตามลํ าดับ        ดานการ
รักษาทีค่ลนิกิหรือโรงพยาบาลเอกชน  ปฏิบัติ รอยละ  48.0  และ   37.5   ตามลํ าดับ

2.ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของประชาชน
ชาวชนบทจงัหวดับุรีรัมย  กอนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ          ไดแก  ปจจัย
ความเชื่อดานสุขภาพ  คือ    การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค  (P  <  .001)   และการรับรูความ
รุนแรงของโรค   (P  <  .001)           ปจจัยความพึงพอใจในการใชบริการ  ไดแก   คุณภาพบริการ
(P  <  .001)   และพฤติกรรมของผูใหบริการ  (P  <  .01)     ปจจัยประสบการณดานการเจ็บปวย
ไดแก   การเรียนรูในการเจ็บปวยครั้งกอน  (P  <  .05)            การเรียนรูประเภทของการเจ็บปวย
(P  <  .01)              สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนชาวชนบทจังหวัดบุรีรัมย            หลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ไดแก   ปจจัยดานประชากร
ไดแก   เพศ  (P  <  .05)     อายุ  (P  <  .001)    ปจจยัความเชื่อดานสุขภาพ    ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางลบ  ไดแก     การรับรูโอกาสตอการเกิดโรค  (P  <  .01)  ปจจยัประสบการณดานการเจ็บปวย
ไดแก     การเรียนรูในการเจ็บปวยครั้งกอน  (P  <  .001)  และการเรียนรูประเภทของการเจ็บปวย
(P  <  .001)         ปจจัยความพึงพอใจในการใชบริการ     ไดแก      ความสะดวกในการใชบริการ
(P  <  .001)             คุณภาพบริการ   (P  <  .001)   และพฤติกรรมของผูใหบริการ  (P  <  .001)      
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3. ปจจยัทีม่ผีลตอพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของประชาชนชาวชนบท
จงัหวดับรีุรัมย    1)  กอนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเรียงตามลํ าดับ        ไดแก   คุณภาพบริการ     การ
เรียนรูประเภทของการเจ็บปวย        การเรียนรูความรุนแรงของโรค  และพฤติกรรมของผูใหบริการ
ปจจยัเหลานีส้ามารถทํ านายความผันแปรของพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลไดรอยละ
16.6 (P  <  .05)       2)     หลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ    ไดแก      คุณภาพบริการ      ความสะดวก
ในการใชบริการการเรียนรูประเภทการเจ็บปวย      การรับรูโอกาสตอการเกิดโรค    พฤติกรรมของ
ผูใหบริการ  และอายุ     ปจจัยเหลานี้สามารถมีอิทธิพลตอการทํ านายความผันแปรของพฤติกรรม
การแสวงหาการรักษาไดรอยละ  30.2  (P  <  .05)      

4.   พฤตกิรรมการรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลของรัฐ        และการรักษาที่
คลนิกิหรอืโรงพยาบาลเอกชน  ของประชาชนชาวชนบทจังหวัดบุรีรัมย            กอนและหลังภาวะ
วกิฤตเศรษฐกจิ  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05       แตพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองหรอืซือ้ยากินเอง   และการรักษากับแพทยแผนโบราณ ของประชาชนชาวชนบทจังหวัด
บุรีรัมย   กอนและหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ไมมีความแตกตางกัน
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บทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร
ฤตินันท    นนัทธีโร

บทคัดยอ

การศกึษาวจิัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา   1)   ปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยดาน
ครอบครัว  และปจจัยดานสังคมของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ   2)   บทบาทของผูดูแลในการดูแล
ผูสูงอาย ุ  3)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ  และ  4)  ปจจัยที่
มผีลตอบทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ  ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร    กลุมตัวอยาง
คือ  ผูดูแลผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร      จํ านวน  263  คน   โดยใชวิธีการสุมตัว
อยางแบบมรีะบบ    เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถาม   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ   คารอยละ   คาเฉลี่ย    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาตํ่ าสุด   คาสูงสุด   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพยีรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
(1)   ผูดูแลผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง   รอยละ  68.8   มีอายุประมาณ  43  ป

สมรสแลว  รอยละ    66.9    จบชั้นประถมศึกษา  รอยละ    53.6    ประกอบอาชีพรับจาง  รอยละ
47.5   มรีายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน  ประมาณ  7,300  บาท  ซึ่งมีเพียงพอกับรายจาย
รอยละ    48.7   สวนอีกรอยละ  44.5  ไมเพียงพอกับรายจายและมีหนี้สิน   มีภาวะสุขภาพแข็ง
แรงไมมโีรคประจํ าตัว (รอยละ   95.4)    มีที่พักเปนของตัวเอง (รอยละ  84.0)   สวนใหญเปนบุตร
ของผูสูงอายุ (รอยละ  74.9)  และระยะเวลาในการดูแลผูสูงอายุโดยเฉลี่ยประมาณ  9  ปข้ึนไป

(2)   ในดานคุณลักษณะของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ   พบวา  ปจจัยสนับสนุนดาน
ครอบครัวของผูดูแลผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง (X  =  2.87,  S.D.  =  0.53)   ปจจยัสนับสนุน
ดานสังคมอยูในระดับนอย (X  =  1.51 ,  S.D.  =  0.59)  และมรีะดับบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ
อยูในระดับนอย (X  =  3.72,  S.D.  =  0.84)  แตเมือ่จํ าแนกแตละดาน  พบวา  ปจจัยดานราง
กาย  ดานอารมณและจิตใจ  และดานเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก
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(3)   ปจจยัที่มีความสัมพันธทางบวกกับบทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ  ได
แก  การศึกษาระดับปริญญาตรี (r  =  0.216,  P < 0.001)  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(r  =  0.199,  P  <  0.01)  มคีวามเพียงพอของรายได  คือ  มีรายไดเพียงพอกับรายจายและมี
เหลือเก็บ (r  =  0.199,  P  <  0.01)   และมีรายไดพอใชพอดี  (r  =  0.171,  P  <  0.01)  ปจจัย
ดานครอบครัว  (r  =  0.403,  P  <  0.001)  และปจจัยดานสังคม  (r  =  0.354,   P  <  0.001)
สวนปจจยัทีม่คีวามสัมพันธทางลบกับบทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ  ไดแก   การศึกษา
ระดับประถมศึกษา (r  =  -0.224,   P  <  0.001)   และการประกอบอาชีพรับจาง  (r  =  - 0.182,
P  <  0.01)

ปจจยัที่มีผลตอบทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ  ไดแก   ปจจัยดานครอบครัว
รองลงมา คือ   ปจจัยดานสังคม   ความเพียงพอของรายไดของครอบครัว ที่มีรายไดเพียงพอกับ
รายจายและมีเหลือเก็บ   และความเพียงพอของรายไดของครอบครัวที่มีรายไดพอใชพอดีโดยทุก
ตัวแปรมผีลทางบวก   ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันทํ านายการผันแปรบทบาทของผูดู
แลในดูแลผูสูงอายุได  รอยละ  27.80
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ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการประกอบอาชีพครูและพฤติกรรม
    การตัดสินใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูของนักศึกษาใน

            ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สงัวาลยคํ า   สิงหเพชรชัยปญญา

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา    1)   ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยทาง
เศรษฐกจิและสังคม   ปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม   ความตั้งใจในการประกอบอาชีพครู  และ
พฤตกิรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูของนักศึกษาใน สปป. ลาว    2)  ปจจัยที่มีผล
ตอความตั้งใจในการประกอบอาชีพครูและพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูของ
นกัศึกษาใน สปป. ลาว   โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํ ารวจ   จากกลุมตัวอยางมีทั้งสิ้น  340  คน
เครือ่งมือที่ใชเปนแบบสอบถาม   วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS  โดยหาคาความถี่
คารอยละ   คาเฉลี่ย    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การถดถอยโลจิสติค  และการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1)   ปจจยัสวนบุคคล  พบวา   นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย   คิดเปนรอยละ

51.5   มภูีมลํิ าเนาอยูที่ชานเมือง  คิดเปนรอยละ  41.8   มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  อยูในระดับดี
รอยละ  60.00  และพบวา  ผูปกครองของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูง  คิดเปนรอยละ
55.90   อาชีพของผูปกครองสวนมากเปนกลุมที่ใชแรงงาน  คิดเปนรอยละ  59.70

2)   ในวทิยาลยัครู   ปจจัยทางทางดานจิตวิทยาสังคมของนักศึกษา   ซึ่งมีตัวแปร
ยอยคอืปจจัยสนับสนุนในการติดตอเจตคติตออาชีพครู   การคลอยตามกลุมเพื่อนและบุคลิกภาพ
พบวา  สวนมากมีเจตคติตออาชีพครู  อยูในระดับมากที่สุด  (X  =  111.68)   มปีจจัยสนับสนุน
ในการศึกษาตอในวิทยาลัยครูอยูในระดับมาก  (X  =  73.00)   บุคลกิภาพของกลุมตัวอยางสวน
มากเปนแบบเก็บตัว – กังวล  คิดเปนรอยละ  27.60   และมีการคลอยตามกลุมเพื่อนอยูในระดับ
นอย  (X  =  44.39)
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3)   ความตัง้ใจในการประกอบอาชีพครูและพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน
ในวทิยาลยัคร ู  พบวา   นักศึกษาสวนมากมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครู  คิดเปนรอยละ
72.1   และมกีารตัดสินใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูดวยตนเองเปนสวนมาก  คิดเปนรอยละ
91.50

4)   นกัศกึษาที่มีภูมิลํ าเนาในเขตชนบทมีโอกาสที่จะตั้งใจในการประกอบอาชีพครู
มากกวานกัศกึษาทีม่ภูีมิลํ าเนาในเขตเทศบาลถึง  5.34  เทา   และนักศึกษาซึ่งมีปจจัยสนับสนุน
ในการเขาศกึษาตอในวิทยาลัยครูมาก   มีโอกาสที่จะตั้งใจในการประกอบอาชีพครูมากกวานัก
ศึกษาทีม่ปีจจยัสนบัสนุนในการเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูถึง  1.05  เทา  และ  พบวา  ความตั้ง
ใจในการประกอบอาชีพครู   เจตคติตออาชีพครู   และปจจัยสนับสนุนในการเขาศึกษาตอตอใน
วทิยาลยัครรูวมกนั   สามารถทํ านายพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ไดรอยละ  23.60
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนในสถานศึกษา
      สังกัดกรมสามัญศึกษา   เขตอํ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน

วารุณี   จิวหลง
บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีัตถุประสงคเพื่อ   1)  ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัยรุนในสถานศึกษา
2)   ศึกษาสถานการณปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนในสถานศึกษา   3)   ศึกษาปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนในสถานศึกษา      กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาชัน้ปที ่  3  และมัธยมศึกษาชั้นปที่  6   จํ านวน  340  คน    การสุมตัวอยางใชแบบพหุวิธี
การเกบ็รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม   และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป
SPSS/FW   สถติิทีใ่ชในการวิจัย ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และไค – สแควร

ผลการวจิยั  พบวา  วัยรุนสวนใหญเปนเพศหญิง   มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง  3.00
ถงึ  4.00   สถานที่พักอาศัย  คือ  บานพักสวนตัว    พักอาศัยอยูกับบิดาและมารดา   วัยรุนมี
ความสมัพนัธกบับิดามารดา  และเพื่อน  อยูในระดับมาก    วัยรุนมีความสัมพันธกับญาติพี่นอง
และคร ู  อยูในระดับปานกลาง     สวนความเขมงวดของสถานศึกษาที่วัยรุนศึกษาอยู    การแขง
ขันดานการเรยีนของวัยรุน   ประสบการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมครู   และความเหมาะสมในเนื้อ
หาของสือ่ทีว่ัยรุนรับเปนประจํ าทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง

ความชกุของปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนในสถานศึกษา  เขตอํ าเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแกน  อยูในอัตราที่สูง (รอยละ  42.5)   สวนความรุนแรงของปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนใน
สถานศึกษา สวนใหญอยูในระดับต่ํ า (รอยละ  58.5)

ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนในสถานศึกษา  พบวา    การ
เปลีย่นแปลงทางรางกายในเพศหญิง (การมีเสียงแหลมเล็กขึ้น   และการเจริญเติบโตของหนาอก
และสะโพก)   รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู   ลักษณะความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา   ความ
สัมพนัธระหวางบดิากับวัยรุน    ประสบการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมครู    ความสัมพันธระหวาง
ครูกบัวยัรุน    ความสัมพันธระหวางเพื่อนนักเรียนกับวัยรุน    การรับส่ือโทรทัศน   และเนื้อหาของ
ส่ือ  เทานัน้ทีม่คีวามสัมพันธกับปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนในสถานศึกษา ที่ระดับนัยสํ าคัญทาง
สถิติ  0.05
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ระบบคิดและวิธีการจัดการไฟปาของชาวชนบท
สมศักด์ิ   สังวิบุตร

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค  3  ประการ  คือ   1)   เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและความ
สัมพนัธระหวางบริบททางสังคมกับบริบทนิเวศนของชุมชน    2)   เพื่อศึกษาระบบคิดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณไฟปาของชุมชน   และ  3)   เพื่อศึกษาวิธีการจัดการไฟปาของชุมชน       เปนการ
วจิยัเชงิคณุภาพ    เก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ    การสัมภาษณแบบเจาะ
ลึกกบัผูรู   และชาวบานที่ใชประโยชนจากปา   และการสังเกตแบบมีสวนรวมในการจัดการและ
ดับไฟปา   การสํ ารวจสภาพปาและการใชประโยชนจากปา  โดยใชเวลาในการศึกษา  1  ป

ผลการวจิยั  พบวา  บริบททางสังคมกับบริบทนิเวศน  มีความสัมพันธกันในระดับสูง
กลาวคอื  หมูบานตัง้อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ   ชาวบานไมมีที่ดินทํ ากิน   จึงรับจางและเก็บหา
ของปาเพือ่การดํ ารงชีพ    จากปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบนอก   เรงเราใหชาวบานมี
การใชประโยชนจากพื้นที่ปามากขึ้น  เกิดความสัมพันธกับปาในเชิงเศรษฐกิจ    เชิงวัฒนธรรม
และเชิงอํ านาจรัฐและเงื่อนไขของกฎหมาย

ในดานระบบคดิเกี่ยวกับไฟปา  ผลการศึกษา  พบวา  ชาวบานมีระบบในการจํ าแนก
ตีความและใหคุณคากับไฟปา   ชาวบานใหความสํ าคัญกับไฟปามากขึ้นกวาในอดีต    เนื่องจาก
การเกดิไฟปารุนแรงและมีผลกระทบเชิงลบมากขึ้น    ความพยายามในการทํ าความเขาใจตอ
ปรากฏการณ   ทํ าใหชาวบานจัดระบบการจํ าแนกประเภท  การตีความ   และการใหคุณคากับไฟ
ปา  ซึง่แตกตางไปจากการจัดระบบและการนิยามความหมายของหนวยงานของรัฐ

การศกึษา  พบวา  ชุมชนมีการจัดการไฟปาทั้งในระดับชุมชน  และระดับครอบครัว
ทัง้สองระดบัมวีิธีการจัดการ  3  ข้ันตอน   คือ   การปองกันไฟปา   การจัดการขณะเกิดเหตุการณ
และการจดัการหลังจากไฟปาดับ   ดวยการเตรียมกอนการชิงเผา    การชิงเผาหรือการสรางแนว
กนัไฟปา   และการตรวจตราไฟปา   การจัดการไฟปาดวยวิธีการเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นระบบคิด
ของชาวบานทีเ่กดิจากประสบการณ ในการดํ ารงชีพ   บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นวา   ผลของไฟ
ปามไิดเปนไปในทางการทํ าลายลางอยางเดียว   หากไฟปาไดรับการควบคุมที่เหมาะสม  ก็จะเปน
เครือ่งมอืกระตุนการเจริญเติบโตของผลผลิตจากปา  ซึ่งเปนวิถีทางในการดํ ารงชีพคนในชนบท
ดวย
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การปรับตัวของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ :
                 ศึกษาเฉพาะกรณี  มหาวิทยาลัยขอนแกน

สมโภชน  ถิ่นปรุ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา   1)   การปรับตัวของนักศึกษาในดานการ
เรียน  ดานสังคม   และดานเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ    2)   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับ
ตัวของนกัศกึษาในดานการเรียน  ดานสังคม   และดานเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ   กลุม
ตัวอยางคอื  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ที่เขาศึกษาระหวางป
การศกึษา  2539 – 2542  และกํ าลังศึกษาในปการศึกษา  2542   จํ านวน  387  คน   ซึ่งเลือก
กลุมตัวอยางโดยแบบแบงชั้นสองชั้นตอน   เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
การวเิคราะหขอมูลโดยใช  คารอยละ   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t – test   one – way
ANOVA    ANOVA   และ MCA

ผลการวจิยั  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนปรับตัวตอภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูในระดับนอย  (X = 132.8 ,  S.D. = 32.1)   นกัศกึษามกีารปรับตัวในภาวะวิกฤติ
เศรษฐกจิแตกตางกันตามเพศ   สาขาวิชา   อาชีพบิดามารดา   ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
จ ํานวนสมาชกิในครอบครัว   การสนับสนุนทางสังคม    การรับรูผลกระทบจากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกจิของครอบครัว   และความเขาใจเรื่องภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ   และพบวาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการปรบัตัวของนักศึกษาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  คือ  เพศ   สาขาวิชา   อาชีพบิดามารดา
จ ํานวนสมาชกิในครอบครัว   ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว   การสนับสนุนทางสังคมและการ
รับรูผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของครอบครัว   เมื่อวิเคราะหการจํ าแนกพหุ  พบวา  ตัว
แปรอสิระทุกตัวสามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรตามได  รอยละ  72.9

      


