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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบล

ในการดํ าเนินงาน โครงการพัฒนาตํ าบล
:  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย

  เกษตร    หาญสุริย

บทคัดยอ

วตัถปุระสงคของการวิจัยเพื่อ          1)    ศึกษาลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกรรมการ
สภาต ําบล ในจงัหวัดเลย    2)  ศึกษาทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบลในการดํ าเนินงานโครงการ
พฒันาต ําบล       3)      ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบลในการ
ดํ าเนนิงานโครงการพัฒนาตํ าบล     4)  ศึกษาปญหาและความตองการของกรรมการสภาตํ าบล
ในการด ําเนินงานโครงการพัฒนาตํ าบล

กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนกรรมการสภาตํ าบล  จํ านวน  328  คน จาก30  ตํ าบล
ใน  12  อํ าเภอของจังหวัดเลย      โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย     สํ าหรับสถิติที่
ใชการวิเคราะห  ไดแก   รอยละ  (Percentage)  และไคว สแควร  (Chi – Square)

ผลการวิจัย
1. ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกรรมการสภาตํ าบล        พบวา   กรรมการสภาตํ าบล

ของจงัหวดัเลยมีอายุในชวงระหวาง  41 – 50  ปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  39.9     จบการศึกษา
ในระดบั  ป. 4 – ป. 6  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  83.6       ดํ ารงตํ าแหนง กรรมการสภาตํ าบลใน
ระยะเวลา  3 – 5  ปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  34.4           กรรมการสภาตํ าบลกลุมตัวอยางเปน
กรรมการทีม่าจากเลือกตั้งมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  54.0         และเปนกรรมการสภาตํ าบลโดย
ตํ าแหนงมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  46       มีรายไดต่ํ ากวา  15,000  บาทตอปมากที่สุด   คิดเปน
รอยละ  56.7        และการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตํ าบลอยูในระดับนอย
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  91.2

2. ทศันคตขิองกรรมการสภาตํ าบลตอการดํ าเนินงานโครงการพัฒนาตํ าบล  พบวา
อยูในระดบัปานกลางมากที่สุด  รองลงมา  คือ  ระดับสูง  และระดับต่ํ า  กลาวคือ  รอยละ  59.5,
22.5   และ  18.0   ตามลํ าดับ
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3.  ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับทัศนคติของกรรมการสภาตํ าบล    ในการดํ าเนิน

งานโครงการพฒันาตํ าบล    เมื่อทดสอบดวยตัวสถิติไค –สแควร    พบวา   ปจจัยดานอายุ
ระยะเวลาของการดํ ารงตํ าแหนง      การไดมาของตํ าแหนง      รายได       มีความสัมพันธกับทัศ
นคตขิองกรรมการสภาตํ าบลในการดํ าเนินงานโครงการพัฒนาตํ าบล

4.  ปญหาการด ําเนินงานโครงการพัฒนาตํ าบล   พบวา  ปญหาดานการขาดความ
รูความสามารถในการจัดทํ ารายละเอียดโครงการมากที่สุด         รองลงมา  ไดแก   ภัยธรรมชาติ
ปญหา การขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ   การทุจริตคอรัปชั่น  การขาดความรวมมือ
จากประชาชนในต ําบลและหมูบาน       การขาดการแนะนํ าชวยเหลือจากเจาหนาที่การรับเหมา
ของผูรับเหมาขาดคุณภาพ  และการเบิกจายเงินมีความลาชา

5.   ความตองการของกรรมการสภาตํ าบลในการดํ าเนินงานโครงการพัฒนาตํ าบล
พบวา   ความตองการงบประมาณที่สูงขึ้นมากที่สุด    รองลงมา   ไดแก   ความตองการดานวัสดุ
เครือ่งมอืในการบริหารโครงการ   การสนับสนุนชวยเหลือจากเจาหนาที่         ความตองการดาน
แรงงาน    ความรูในดานการจัดทํ ารายละเอียดโครงการและระเบียบปฏิบัติ   ความซื่อสัตยสุจริต
และความอิสระในการบริหารงานของสภาตํ าบล

           



4
ความคิดเห็นของขาราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคที่มีตอ
การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด :  ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดขอนแกน

ไกรสร    กองฉลาด

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลกัการบรหิารราชการแผนดิน       และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
ของขาราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน     และเพื่อทราบระดับความ
คิดเหน็ของขาราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
ปจจยัตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันในระดับความคิดเห็น ของขาราชการสังกัดราชการบริหารสวน
ภูมภิาคทีม่ตีอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด      กลุมตัวอยางที่ศึกษา  ไดแก   ขาราชการสังกัด
ราชการบรหิารสวนภูมิภาค  จํ านวน  30  หนวยงาน            ซึ่งปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแกน  จํ านวน  376  คน            ทํ าการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random  Sampling)
และเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  2538   วิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+               คํ านวณคารอยละ      คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    T – Test  และ  One  Way  Analysis  of  Variance          โดยใชระดับ
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

ผลการวิจัยไดดังนี้
1.  ลักษณะทัว่ไปความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารราชการแผนดิน   และ

การรบัรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดของขาราชการ       สังกัดราชการบริหาร
สวนภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน

1.1   ลักษณะทัว่ไป ขาราชการกลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษาสวนใหญเปนเพศ
ชายรอยละ  62.0  เปนเพศหญิง รอยละ  38.0      มีอายุอยูในชวงระหวาง  21 – 30  ปมากที่สุด
รอยละ  39.4   ระดับตํ าแหนง  ระดับ  1 – 3 (หรือเทียบเทา) มากที่สุด  รอยละ  46.3  และสวน
ใหญมรีะดับการศึกษาตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี รอยละ  60.9  โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ข้ึนไปเพียง รอยละ  39.1

1.2   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารราชการแผนดิน   ขาราชการ
กลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารราชการแผน
ดินในระดับปานกลาง
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1.3    การรับรูขาวสาร   ขาราชการ กลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษาสวนใหญมี

การรบัรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในระดับนอย
2. ระดับความคิดเห็นของขาราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคที่มีตอ

การเลอืกตัง้ผูวาราชการจังหวัดรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง      ซึ่งหายถึงสวนใหญยังไม
แนใจตอแนวทางการกระจายอํ านาจโดยการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด    โดยมีระดับความคิด
เห็นดานวัตถุประสงคของการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในระดับบวกหรือเห็นดวยกับวัตถุ
ประสงคของการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด   และมีความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของราชการ
บริหารสวนภูมิภาคและดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในระดับปาน
กลางหรอืไมแนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของราชการบริหารสวนภูมิภาค  และผลกระทบที่จะเกิด
ข้ึนจากการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

3. ปจจัยที่มีความแตกตางกันในระดับความคิดเห็นของขาราชการสังกัดราชการ
บริหารสวนภมูภิาคที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด    คือ  ปจจัยทางดานเพศ      โดยกลุม
ขาราชการเพศชายจะมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดรวมทุก
ดานและแตละดานสูงกวากลุมขาราชการเพศหญิง
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ผลของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
      ดานเศรษฐกิจและสังคม  กรณีศึกษาบานหินแตก
     ตํ าบลนางาม   อํ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแกน

จริยา   ชูสอน

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปรากฎการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ในชุมชนและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสงัคมของครอบครัวและชุมชน       การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยภาคสนามที่ใชการ
ศึกษาเชงิคณุภาพเปนหลัก   และใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณประกอบ    ผูศึกษาวิจัยไดทํ าการ
เกบ็รวบรวมขอมูลดวยตนเองเปนระยะเวลา  2  เดือน      โดยใชแนวทางการสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและแบบสอบถามอยางสั้นเปนเครื่องมือในการ
เกบ็ขอมลูเชงิปริมาณ    โดยสอบถามหัวหนาครัวเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  เพื่อที่จะ
ไดขอมูลที่เที่ยงตรงและสมบูรณที่สุด

ผลการวจิยัพบวา   บานหินแตกตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ.  2454   โดยมีชาวบานจาก
จงัหวดัอบุลราชธาน ี   และหมูบานใกลเคียงอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพื่อหาพื้นที่ทํ ากิน    เนื่องจาก
บานหนิแตกเปนหมูบานที่มีแหลงนํ้ า   พื้นที่ปา   และพื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณ   ดังนั้นในยุคแรก
การผลติจงึเปนการผลิตเพื่อยังชีพ   เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น   ประกอบกับนโยบายรัฐสง
เสริมคาเกษตรสงออก     ทํ าใหชาวบานเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย
โดยการปลกูปอ   ปลูกมันสํ าปะหลัง  และปลูกออย  ตามลํ าดับ    การปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้
จะเปลีย่นจากพชืทีม่รีาคาตํ่ าไปปลูกพืชที่มีราคาสูงกวา  และปจจุบันชาวบานหินแตกที่มีที่ดินทํ า
กนิจะปลูกออยทุกครอบครัว

ผลกระทบดานเศรษฐกิจของครอบครัว    ครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงการปลูก
พชืเศรษฐกจิจากการปลูกปอ   เปนการปลูกมันสํ าปะหลัง  และการปลูกออย    มีรายไดเพิ่มข้ึน
คิดเปนสดัสวนรอยละ  6.86,    18.73,    และ  74.41  ตามลํ าดับ   และมีรายจายในดานการลง
ทนุ    รายจายในชีวิตประจํ าวัน   และรายจายในการซื้อเครื่องอํ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน    ทํ า
ใหมหีนีสิ้นตามมาโดยเฉพาะหนี้สินที่กูยืมมาใชในการลงทุน
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ผลกระทบดานเศรษฐกิจของชุมชนการบริโภคของชาวบานเปลี่ยนจากการพึ่งพิง

ธรรมชาติมาเปนการซื้ออาหารจากรานคา   และรถมอเตอรไซดเรมาบริโภค    เนื่องจากตองรีบ
ไปท ํางานในไรไมมเีวลาหาอาหาร   ชาวบานมีหนี้สินมากขึ้น    เกิดจากการกูยืมมาลงทุนและ
เปลีย่นจากแหลงเงนิกูภายในหมูบาน    เปนแหลงเงินกูนอกหมูบาน   การอพยพแรงงานไป
ท ํางานนอกหมูบานลดลงเนื่องจากมีการจางงานภายในหมูบานมากขึ้น

ผลกระทบดานสังคมของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไมมากนัก   การชวยเหลือแรงงาน
ในไรนาของสมาชิกในครอบครัวยังมีอยู    แตการอบรมสั่งสอนของพอแมที่มีตอลูกมีนอยลง
เนือ่งจากพอแมตองรีบไปทํ างานในไรต้ังแตเชา   และกลับค่ํ าไมมีเวลาอยูกับลูก    ดังนั้นบทบาท
ในการอบรมสัง่สอนสวนใหญจึงเปนบทบาทของครูในโรงเรียน    ความสัมพันธระหวางเครือ
ญาตใินดานการใหความชวยเหลือดานการเงิน   การชวยเหลือเมื่อยามเจ็บปวย   ยังมีการชวย
เหลอืซึง่กนัและกนัเหมือนเดิม   แตการชวยเหลือแรงงานในไรมีนอยลง   เนื่องจากตองรีบไป
ท ํางานในไรของตนเอง

ผลกระทบดานสังคมของชุมชน   ในดานการชวยเหลือกันในยามเจ็บปวย   และ
การชวยเหลอืในงานประเพณียังมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเดิม    แตมีเวลาในการชวย
เหลอืนอยลง    การชวยเหลือดานแรงงานในการปลูกพืชเศรษฐกิจไดเปลี่ยนจากระบบการลง
แขกเปนการจางแรงงาน   เนื่องจากแตละคนตองรีบทํ างานในไรของตนเอง   การเขารวมดิจ
กรรมพฒันาหมูบานมีเวลาเขารวมประชุมและเขารวมทํ ากิจกรรมพัฒนานอยลง  แตมีสวนรวม
ในการสมทบเงินมากขึ้น
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การประเมินผลโครงการเกษตรกรกาวหนาในเขตปฏิรูปที่ดิน
บานหวยเตย  ตํ าบลทาพระ  อํ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน

ณฐัพร   เพ็ญสุภา

บทคัดยอ

โครงการศกึษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้       เปนการประเมินผลโครงการเกษตรกร
กาวหนาในเขตปฏิรูปที่ดินบานหวยเตย   ตํ าบลทาพระ   อํ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน      ในป
พ.ศ.  2536   โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินผลคือ    1)  ศึกษาสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไปของ
โครงการ   2)   เพื่อวิเคราะหกระบวนการดํ าเนินงานของโครงการ   3)  เพื่อวิเคราะหประสิทธิผล
ของการด ําเนนิโครงการ        4)  เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของการดํ าเนินกิจกรรมการผลิตของ
เกษตรกร   ซึ่งผลศึกษาสรุปไดดังนี้

1.   สภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไปของโครงการ     โครงการตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองมาก
นกั   มเีสนทางคมนาคมติดตอกับเมืองไดอยางดี      เกษตรกรไดรับจัดสรรที่ดินใหเชาซื้อรายละ
20  ไร    มีลักษณะของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ        เหมาะสมสํ าหรับการเลี้ยงสัตวพอสมควร
รัฐบาลไดจัดใหสาธารณูปโภคคอนขางสมบูรณ    เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีระดับการศึกษา
คอนขางสงูเกินความจํ าเปนสํ าหรับการเปนเกษตรกรรายยอย  (Small  Farmer) เกษตรกรผูเขา
รวมโครงการ ฯ หลายรายทํ างานนอกฟารมซึ่งมีรายไดดีกวาในฟารม     คานิยมในการดํ ารงชีวิต
ของเกษตรกรในโครงการ ฯ คอนขางสูงกวาเกษตรกรโดยทั่วไป

2.   กระบวนการดํ าเนินงานของโครงการ  ในป  2536  ปรากฏวาโครงการมีการจัด
องคกรเพือ่การบริหารงานไมเหมาะสม       การจัดทํ าแผนในการปฏิบัติมีลักษณะตางคนตางทํ า
ในเรือ่งของการจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานโครงการ ฯ  ยังไมประสบผลสํ าเร็จ  การอํ านวยการ
ยงัไมชดัเจน   การประสานงานโครงการ ฯใชระบบการประสานงานแบบไมเปนทางการเปนหลัก
การตดิตามและรายงานไมมีระบบที่แนนอน   ตลอดจนไมมีการจัดงบประมาณ    สํ าหรับใชจาย
ในการดํ าเนินงานของโครงการ ฯ
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3.  การประเมินประสิทธิผลของโครงการ ฯ   แยกพิจารณาเปนสองสวน           คือ
ประสิทธผิลของโครงการ ที่ต้ังไว  คือ  มีการผลิตครบวงจร   การศึกษา  พบวา  มีเกษตรกรเพียง
3  ราย  หรือ  14.28 %  เทานัน้ทีดํ่ าเนินกิจกรรมการผลิตครบทุกกิจกรรม     คือ  การเลี้ยงโคนม
การปลกูพชืไร  และปลูกไมผล สวนการทํ าใหเกษตรกรมีรายไดมั่นคงจากการดํ าเนินกิจกรรมนั้น
เกษตรกรมรีายไดมั่นคงพอสมควรในการดํ าเนินกิจกรรม         สวนการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการทางดานเศรษฐกิจตามที่โครงการไดต้ังเปาหมายไวในปที่  5    ของการดํ าเนินโครงการ
(2536)         เกษตรกรมีรายไดจากการประเมินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่โครงการไดกํ าหนดใหเปน
เงนิสดเทากบั  28,074  บาทนั้น        จากการศึกษา  พบวา  จากการดํ าเนินกิจกรรมจริง ๆ และ
เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยปละ  79,115.68  บาทตอฟารม     และรายจายเฉลี่ย  91,866.60  บาท
ตอฟารม   ทํ าใหเกษตรกรมีรายไดเปน ติดลบ  12,750.92  บาท          จึงสรุปไดวาเกษตรกรไม
สามารถมีรายไดตรงตามเปาหมายที่วางไว

4.   การประเมินประสิทธิภาพของการดํ าเนินกิจกรรมของเกษตรกร      จากรายได
และรายจายของเกษตรกรสามารถหาคา  (B/C  Ratio)  ไดเทากับ  0.861 หมายถึงเมื่อลงทุนไป
1  สวนจะไดผลตอบแทนเพียง  0.861  สวน  หรือลงทุนไป  100  ไดผลตอบแทน  86.1     ซึ่งถือ
ไดวาเปนการดํ าเนินกิจกรรมไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
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การจัดการทรัพยากรปาไม โดยสถาบันศาสนา  :  กรณีศึกษา
     วัดอุดมคงคาคีรีเขต  ตํ าบลนางาม  อํ าเภอมัญจาคีรี
                                จังหวัดขอนแกน

ดวงฤดี     แสงไกร

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นีม้วีัตถุประสงคเพื่อการศึกษา   และวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ
ชวีภาพและความเปนมาของปาวัดอุดมคงคาคีรีเขต       การจัดการทรัพยากรปาไมของวัดอุดม
คงคาครีีเขต         บทบาทของผูเขารวมกิจกรรมของวัดอุดมคงคาคีรีเขตในการจัดการทรัพยากร
ปาไม    และความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมวัดอุดมคงคาคีรีเขตตอการใหประชาชนสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรปาไม

การศกึษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ   ซึ่งใชการสังเกตแลสัมภาษณผูรู  (Key
Informants)   ผูน ําของวดัอุดมคงคาคีรีเขต  ผูนํ าที่เปนทางการและไมเปนทางการ     ชาวบานที่
เกีย่วของกบัการจัดการทรัพยากรปาไมในวัดอุดมคงคาคีรีเขตและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   และยัง
ไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพิ่มเติมในประเด็นของการศึกษาบทบาทของผูเขารวม
กจิกรรมการจัดการทรัพยากรปาไมในวัดอุดมคงคาคีรีเขต           และความคิดเห็นของผูเขารวม
กจิกรรมการจัดการทรัพยากรปาไมในวัดอุดมคงคาคีรีเขตตอการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จดัการทรัพยากรปาไม

ผลการศกึษา  พบวา วัดอุดมคงคาคีรีเขต  ตํ าบลนางาม  อํ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแกน   ต้ังอยูติดกับภูผาแดงในเขตปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง      แปลงสัมปทานที่  3  มี
พืน้ทีข่องวดัทัง้หมด  500  ไร  มีชุมชนที่อยูใกลวัด  และมีสวนรวมในกิจกรรมของวัด  3  หมูบาน
ไดแก   บานโสกใหญ   บานโสกนํ้ าขุน   และบานดอนแกนเฒา   ในชวงป  พ.ศ.  2492   หลวงปู
ผางธดุงคมาพบพื้นที่ปาบริเวณนี้   จึงเลือกเปนที่สรางวัด     ไดรับอนุญาตพระราชวิสุงคามสีมา
ตามประกาศส ํานกันายกรัฐมนตรีเร่ืองพระราชทานวิสุงคามสีมา  เปนวัดที่ถูกตองมีชื่อวา    “วัด
อุดมคงคาคีรีเขต”  ในป  พ.ศ.  2523
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การจดัการทรัพยากรปาไมของวัดอุดมคงคาคีรีเขต       มีโครงสรางการทํ างาน

ของวดัประกอบดวย   พระสงฆ   แมชี   สามเณร   คณะกรรมการหมูโสกใหญ   บานโสกนํ้ าขุน 
และบานดอนแกนเฒา    และชาวบานทั้งสามหมูบาน     มีการกํ าหนดระเบียบ      กฎเกณฑ     
การปฏบัิติตอวัดใชประโยชนจากวัด      ในรูปแบบตาง  ๆ กิจกรรมและการดํ าเนินงานประกอบ
ดวยกจิกรรมหลัก  คือ  การจัดงานบุญประเพณีที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม    กิจ
กรรมการอนุรักษและการปลูกตนไม   และกิจประจํ าวันของพระภิกษุสงฆ         มีการวางแผน
การใชทีดิ่น  แบงเปน  2  สวน  คือ  สวนที่เปนสิ่งกอสราง   และสวนที่เปนปา       กิจกรรมทุกกิจ
กรรมของวดัสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในชุมชนและนอกชุมชน

บทบาทของผูเขารวมกิจกรรมวัดอุดมคงคาคีรีเขต  แบงไดเปน  4  กิจกรรม   ไดแก
1)   บทบาทในการสรางจิตสํ านึกของสมาชิกในการอนุรักษทรัพยากรปาไม   พบวา     กลุมที่นํ า
มาปฏบัิติมากที่สุดคือ  กลุมพระสงฆ  แมชี และสามเณร      2)  บทบาทในการจรรโลงประเพณี
และความเชือ่เพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม    พบวา  ผูเขารวมทั้ง  3  กลุม  อันไดแก       กลุม
พระสงฆ   แมชี และสามเณร  กลุมคณะกรรมการหมูบาน   และกลุมชาวบาน  มีการปฏิบัติมาก
เชนเดยีวกนั   3)   บทบาทในการพัฒนาและปลูกสรางทรัพยากรปาไม   พบวา        ในกลุมของ
พระสงฆ   แมชีและสามเณร  และกลุมกรรมการหมูบานมีการปฏิบัติมาก      4)  บทบาทในการ
สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไม         พบวา  ทั้งกลุมพระสงฆ
แมช ี และสามเณร   และกลุมคณะกรรมการหมูบานมีการปฏิบัติมากที่สุด     ในขณะที่กลุมของ
ชาวบานไมไดมีบทบาทในกิจกรรมดังกลาว       ซึ่งเปนเพราะตัวชาวบานสวนใหญเปนผูเขารวม
ปฏิบัติกจิกรรมโดยตรง         แตบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดเปนหนาที่ของคณะ
กรรมการและพระ

สํ าหรบัความคดิเห็นของผูเขารวมกิจกรรม  ที่มีการใหประชาชนในทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมนั้น  พบวา  ทุกกลุมเห็นดวยตอการใหประชาชนเขาไปมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม
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การวิเคราะหระบบการสงเสริมกิจกรรมวนศาสตรชุมชน  :  กรณีศึกษา
ศูนยสงเสริมการเพาะชํ ากลาไมและปลูกปา ภาคตะออกเฉียงเหนือที่  1

(มหาสารคาม)
ถาวรศักด์ิ    วงศประเสริฐ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)กระบวนการดํ าเนินงานสงเสริมกิจกรรม
วนศาสตรชมุชนของศูนยสงเสริมการเพาะซํ ากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่  1
(มหาสารคาม)    2)   การรับรู   ทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับการสงเสริมเกี่ยวกับงานเพาะซํ า
กลาไมและงานปลูกปาชุมชน      3)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับ
การสงเสรมิเกีย่วกับงานเพาะชํ ากลาไมและงานปลูกปาชุมชน   4)   ความคิดเห็นและพฤติกรรม
ของผูผานการฝกอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกอบรม        5)   ปญหาในการดํ าเนินงานสงเสริม
กจิกรรมวนศาสตรชุมชน

การศกึษาครั้งนี้   ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวนศาสตรชุมชน ระบบการสงเสริม และ
การยอมรบันวตักรรม        รวมทั้งทํ าการศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางใน
การก ําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา

วธิกีารศกึษาท ําการศึกษาดวยวิธีการคุณภาพและเชิงปริมาณ  ทํ าการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณ     ทีก่ ําหนดแนวทางการสัมภาษณและแบบสัมภาษณประกอบกับการ
สังเกตกลุมตัวแทนของประชากรที่ใชในการศึกษา  การศึกษากิจกรรมการเพาะชํ ากลาไมใชผูรับ
การสงเสรมิบานกูทอง  บานหนองผักแวน   อํ าเภอเชียงยืน   และบานขี          อํ าเภอโกสุมพิสัย
จงัหวดัมหาสารคาม      จํ านวน  158  คน         การศึกษากิจกรรมการปลูกปาชุมชนใชผูรับการ
สงเสรมิบานขามเปย   บานโนนศรีสวัสด์ิ      อํ าเภอเชียงยืน   และบานเขวา    อํ าเภอโกสุมพิสัย
จงัหวดัมหาสารคาม  จํ านวน  155  คน       การศึกษากิจกรรมการฝกอบรมใชผานการฝกอบรม
ในชวงปงบประมาณ  2534 – 2536  ในทองที่จังหวัดมหาสารคาม  จํ านวน  33  คน

การวเิคราะหขอมูลดํ าเนินการโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS           (Statistical
Package  for  the  Social  Science)       โดยใชคาสถิติ     คาเฉลี่ย (Means)          คารอยละ
(Percentages)  ไค –สแควร (Chi – Square)       และการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน
(Stepwise  Multiple   Regression   Analysis)
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ผลการศึกษาพบวา
1.   กระบวนการดํ าเนินงานสงเสริมกรรมวนศาสตรชุมชน      ของศูนยสงเสริมการ

เพาะช ํากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่  1 (มหาสารคาม)         มกีารมุงเนนการ
พฒันาทรัพยากรปาไม       โดยการสงเสริมและเผยแพรความรูตามแนวคิดของวนศาสตรชุมชน
เพือ่ใหประชากรในพื้นที่เปาหมาย ปรับเปลี่ยนจากการประกอบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเปนการ
ประกอบอาชพีตามแนวคิดของวนศาสตรชุมชน   เชน    การปลูกปาชุมชน    การเพาะชํ ากลาไม
และการปลกูปา และการปลูกปาตามระบบปาไม – เกษตร    ซึ่งไดกํ าหนดพื้นที่เปาหมายดํ าเนิน
งานประมาณปละ  80  หมูบาน  ในพื้นที่  4  จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มหาสารคาม
ขอนแกน  กาฬสินธุ  และรอยเอ็ด

2.   การรับรู          ทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับการสงเสริมเกี่ยวกับงานเพาะชํ า
กลาไมและงานปลกูปาชุมชน     จากการศึกษา พบวา    ผูรับการสงเสริมที่ศึกษาสวนมากมีการ
รับรูเกีย่วกบังานที่สงเสริมทั้ง   2 กิจกรรมอยูในระดับปานกลาง และมีการรับรูเกี่ยวกับประโยชน
เชงิเทยีบและความสอดคลองกับเงื่อนไขของชุมชนอยูในระดับรับรูมาก    ในดานการวัดทัศนคติ
พบวา  ผูรับการสงเสริมสวนมาก มีทัศนคติตอการสงเสริมการเพาะชํ ากลาไมในระดับปานกลาง
รองลงมาคือ   มีทัศนคติเชิงลบและทัศนคติเชิงบวก ตามลํ าดับ         ทัศนคติตอการสงเสริมการ
ปลูกปาชมุชนสวนมากอยูในระดับปานกลาง    รองลงมา   คือ    ทัศนคติเชิงบวก   และทัศนคติ
เชงิลบ  ตามล ําดับ     พฤติกรรมเกี่ยวกับงานเพาะชํ ากลาไมและงานปลูกปาชุมชน            ผูรับ
การสงเสรมิสวนมากมีพฤติกรรมระดับปานกลาง            รองลงมา  คือ  มีพฤติกรรมปฏิบัตินอย
และปฏิบัติมาก  ตามลํ าดับ

3.       ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูรับการสงเสริมที่ตองานเพาะชํ ากลาไม
จากการทดสอบความสัมพันธระหวาง  2  ตัวแปร  ดวยตัวสถิติไค – สแควร ที่ระดับความเชื่อมั่น
95.0  เปอรเซ็นต   คือ  รายได   การรับรูวิธีการสงเสริม    การรับรูระดับการสงเสริม       การรับรู
ขาวสารโดยผานสื่อที่ใชในงานสงเสริมและการรับรูความสอดคลองกับเงื่อนไขชุมชน  สวนปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธกบัทัศนคติของความสัมพันธกับทัศนคติของประชากรที่มีตองานปลูกปาชุมชน
ไดแก   รายได      การรับรูวิธีการสงเสริมการรับรูระดับการสงเสริม       การรับรูขาวสารโดยผาน
ส่ือทีใ่ชในงานสงเสริม การรับรูประโยชนเชิงเทียบ และการรับรูความสอดคลองกับเงื่อนไขชุมชน
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4.    ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูรับการสงเสริมเกี่ยวกับงานเพาะ

ช ํากลาไมซึง่ทํ าการทดสอบความสัมพันธดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน       ที่
ระดบัความเชื่อมั่น  95.0  เปอรเซ็นต  คือ การรับรูระดับการสงเสริมและอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง
สามารถทํ านายพฤติกรรมไดประมาณรอยละ  30.04  (R2 = 0.30042)        สวนปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัพฤติกรรมของผูรับการสงเสริมเกี่ยวกับงานปลูกปาชุมชน    ไดแก  การรับรูระดับการ
สงเสรมิ     การรับรูความสอดคลองกับเงื่อนไขชุมชนและอายุ   ซึ่งสามารถทํ านายพฤติกรรมได
ประมาณไดประมาณ  47.23 (R2 = 0.47228)

5.   ความคิดเห็นและพฤติกรรม ของผูผานการฝกอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกอบรม
สวนมาก  เหน็วา  วิชาการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรปาไม          วิชาการปลูกสรางและบํ ารุง
สวนปาและวชิาเทคนิคการขยายพันธุไมผล    มีประโยชน      มีการนํ าไปใชประโยชน และนํ าไป
เผยแพรในระดับมาก ตามลํ าดับ

6. ปญหาในการด ําเนินงานสงเสริมกิจกรรมวนศาสตรชุมชนแบงเปน  2  สวน  คือ
6.1 ผูสงเสริม  มีปญหา  ดังนี้  คือ

1) ปญหาเกี่ยวกับดินและนํ้ าเค็ม
2) สภาพภมูอิากาศรอนและแหงแลงเปนเวลานาน
3) ประชาชนมคีวามขัดแยงกันในพื้นที่สาธารณะสํ าหรับการปลูกปาชุมชน

6.2   ผูรับการสงเสริม  คือ ประชากรในหมูบานเปาหมายของการสงเสริม     มี
ปญหาดังนี้  คือ

1) ปริมาณกลาไมที่ศูนย ฯ  สนับสนุนมีไมเพียงพอกับความตองการ
2) เจาหนาทีศู่นย ฯ  แนะนํ าดานวิชาการนอยกวาที่ควร
3) ประชาชนบางรายไมใหความสํ าคัญกับการดูแลรักษาปาชุมชน
4) เจาหนาทีศู่นย ฯ ขาดการติดตามงานการปลูกปาชุมชนอยางตอเนื่อง
5) ประชาชนมีโอกาสนํ าความรูจากการฝกอบรมไปเผยแพรนอย
6) ขนาดทีดิ่นถอืครองมีไมเพียงพอที่จะทํ าการผลิตตามแนวคิดวนศาสตร

ชมุชน

   



15
     วัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม
              กรณีศึกษากลุมชาติพันธุกะเลิง

เบญจลักษณ   ธราพร

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของหมูบาน         วิถีชีวิตของ
ชมุชนกะเลงิ            และความเชื่อที่ผานพิธีกรรมของชุมชนชาวกะเลิงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม     การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งใชการสังเกตอยางไมมีสวนรวม
ในหมูบาน    โดยรวมกับผูชวยวิจัยสัมภาษณผูรู (Key  Informants)  ผูน ําทางการ  เจาหนาที่รัฐ
ในทีน่ัน้  ผูน ําตามรรมชาติ  และชาวบานที่เปนชาวกะเลิงตามแนวทางการสัมภาษณที่กํ าหนดไว
เปนเวลา  8  เดือน

ผลการวจิยั       พบวา   ชาวกะเลิงบานบัวเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุม
แมนํ ้าโขงมถีิน่ฐานเดิมอยูเมืองภูวานากกระแดง     ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว    จากหลกัฐานของหมูบานชาวกะเลิงอพยพมาฝงไทยเนื่องจากเกิดศึกจีนฮอ   เมื่อป  พ.ศ.
2426   มาอยูในเขตอํ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนครมากที่สุด     สํ าหรับหมูบานบัวที่ชาวกะเลิง
มาตัง้บานอยูมอีายุมากกวา  200  ป    มีต้ังอยูที่ราบเชิงเขาใกลหนองนํ้ าขนาดใหญ   ชื่อลํ าหวย
ทราย  และลอมรอบดวยปาไม  ภูเขา  สภาพแวดลอมดีอุดมสมบูรณ     มีไฟฟา    การคมนาคม
สะดวก    มกีารติดตอกับสังคมภายนอก    มีเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนในการ
พฒันาหมูบาน   สภาพเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมดํ าเนินไปตามครรลองของบรรพบุรุษ      การ
ศึกษาเริม่เปลีย่นแปลงไปคนอายุระหวาง  30 – 40  ป            นิยมสงบุตรหลานเรียนตอจากชั้น
ประถมศกึษาภาคบังคับเพิ่มมากขึ้น    การปกครอง  เร่ิมมีการใชเงินซื้อเสียง   มีการเลี้ยงอาหาร
กบัชาวบานเพื่อหาเสียงเลือกตั้งมากขึ้นเปนคานิยมใหม

วถิชีวีติของชมุชนกะเลิง   ที่มีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมนั้นแสดง
ออกผานการตัง้ถิน่ฐาน   การประกอบอาชีพ   เชน  การปลูกขาวไร   การปลูกพืชไร      การเลี้ยง
สัตวบนภเูขา   การลาสัตวและการทํ าวนเกษตร          ความสัมพันธระหวางบุคคลกับทรัพยากร
ปาไม   ซึง่วิถีชีวิตดังกลาวสงผลใหเกิดการอนุรักษทั้งทางตรงและทางออม
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ความเชือ่ทีผ่านพธิีกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษปาไมของชาติพันธุกะเลิง
บานบวัม ี 2  พิธีกรรม   คือ  พิธีกรรมการเลี้ยงผีปูตา   และพิธีกรรมการเลี้ยงผีปาผีภูเขาและการ
ขอฝนจากถํ ้าพระฤาษี  ผลการศึกษาพบวาชาวกะเลิงมีความเชื่อถือศรัทธาตอส่ิงเหนือธรรมชาติ
อยางลกึซึง้  และจากการปฏิบัติสืบตอกันมา        ซึ่งเกิดจากขบานการอบรมสั่งสอนทางสังคมที่
ผานมาระบบผูอาวุโสที่เปนผูนํ าไมเปนทางการของชุมชน  และภูมิปญญาของชุมชนในเรื่องการ
ประกอบอาชพีและความเชื่อที่มีสวนเกี่ยวของในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
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การศึกษาองคประกอบในการดํ ารงอยูของกลุมธุรกิจขนาดยอมในชุมชน
: ศึกษากรณี  กลุมทอผาสีธรรมชาติ  หมูบานหนองขาม ตํ าบลนาชุมแสง
                                อํ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

บงกช   หงษคํ ามี

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  องคประกอบในการดํ ารงอยูของกลุมธุรกิจ
ขนาดยอมในชุมชน      การศึกษาครั้งนี้ไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ        ทํ าการเก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก   การสังเกตการณแบบมีสวนรวม     และการสนทนากลุม จากประชากร
เปาหมาย  คือ  กลุมธุรกิจทอผาสีธรรมชาติ  หมูบานหนองขาม   ตํ าบลนาชุมแสง  อํ าเภอภูเวียง
จงัหวดัขอนแกน   โดยทํ าการศึกษาจากคณะกรรมการกลุม  สมาชิก  และบุคคลภายนอก

ผลการวิจัย
1.   องคประกอบดานพัฒนาการกลุม   การจัดตั้งกลุมนั้นเกิดขึ้นจากปญหา   และ

ความตองการของสมาชิกกลุม       มิใชเปนการจัดตั้งจากนโยบายและความตองการขององคกร
ภายนอก    กลุมนี้มีการดํ าเนินงานในลักษณะกลุมมาโดยตลอด     กลุมมีความสามารถปรับตัว
และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจอยางเปนอิสระของกลุม

2. .   องคประกอบในดานการบริหารจัดการกลุม   กลุมมีการจัดองคกร        มีการ
แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน   ผูนํ ากลุมมีความเปนประชาธิปไตย       สมาชิกและ
คณะกรรมการมสีวนรวมกันในทุก ๆ ข้ันตอนการทํ างาน      ดานการตลาดนั้นการมีสวนรวมของ
สมาชกินอยกวาดานอื่น ๆ   การบริหารจัดการกลุมมีประสิทธิภาพปานกลาง  และสามารถบรรลุ
ประสิทธิผลของกลุม

3.  องคประกอบในดานสภาพแวดลอม ในการดํ ารงอยูของกลุม        เพราะกลุมมี
ความสมัพนัธและสามารถประสานทรัพยากรจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
และขณะเดยีวกันสภาพแวดลอมภายนอกก็ตองการผลประโยชนตอบแทนจากกลุม
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4. องคประกอบในดานสวสัดิการภายในกลุม      กลุมดํ ารงอยูไดเพราะมีการ

จัด สวสัดิการภายในกลุมใหกับสมาชิกเพื่อสนองความตองการในดานตาง ๆ เชนดานการชวย
เหลอืใหคํ าปรึกษาทางความคิด   ดานการมีงานทํ า   การมีรายได   การสงเสริมความมั่นคงของ
ครอบครัวและชุมชน

5. องคประกอบในดานการบริหารจัดการการตลาดแลทุน          กลุมดํ ารงอยูได
เพราะมสีบไดเพราะมีการบริหารจัดการทางดานการตลาด  และปริมาณการผลิต    การกํ าหนด
ราคา   และการประชาสัมพันธดานการตลาด   นอกจากการบริหารจัดการการตลาดแลว   กลุม
สามารถระดมทนุทัง้ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน        กลุมสามารถบริหารจัดการใหเงินทุน
หมนุเวยีนเพยีงพอที่จะใชจายในการผลิต  และขยายกองทุนของกลุมเพิ่มข้ึน

6. องคประกอบในดานการบริหารจัดการการผลิต            กลุมดํ ารงอยูไดเพราะ
สามารถจดัการองคกรการผลิตโดยเฉพาะในครัวเรือน   ดานทุน   แรงงาน   วัตถุดิบ     ชวงเวลา
การผลติ   ทักษะประสบการณในการผลิตใหสอดคลองกับสภาพครัวเรือนในชุมชน        และใช
ตนทุนตํ่ าและใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของพัฒนากรในโครงการ
                พัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประเวศน   ศรีหาโคตร

บทคัดยอ

วตัถปุระสงคของการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้เพื่อที่จะศึกษา       1)  ความเขาใจ
ของพฒันาการเกีย่วกบัวัตถุประสงค หลักการ และเนื้องานในโครงการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนา
เดก็เลก็ในชนบท  จํ าแนกตามอายุ  การศึกษา  ประสบการณการทํ างาน และรายได   2)  ศึกษา
บทบาทของพฒันากรในโครงการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชนบท    3)  ศึกษาปจจัยที่
มคีวามสมัพนัธกบับทบาทของพัฒนากรในโครงการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชนบท
และ   4)  ศึกษาปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในโครงการพัฒนาเด็กในศูนย
พฒันาเด็กเล็กในชนบท

กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนพัฒนากร  จํ านวน  250  คน  จาก  32  อํ าเภอใน  5
จงัหวดั  ในเขตความรับผิดชอบของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่  4        โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนเครื่องมือในการวิจัย          วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร SPSS/PC+                สถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก   คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
คารอยละ (Percentage)   คาไค – สแควร  (Chi – Square)

ผลการศกึษา  พบวา  ความเขาใจของพัฒนากรเกี่ยวกับวัตถุประสงค      หลักการ
และเนือ้งานในโครงการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชนบท       พบวา  พัฒนากรมีความ
เขาใจโดยรวมอยูในระดับมาก         เมื่อพิจารณาหลายดานพบวามีความเขาใจในวัตถุประสงค
มากทีสุ่ด       รองลงมา  คือ  ความเขาใจในเนื้องาน และความเขาใจในหลักการ  รอยละ  72.0,
64.4  และ  61.6  ตามลํ าดับ

บทบาทของพฒันากรในโครงการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชนบท พบวา
พฒันากรมีบทบาทอยูในระดับมาก  รอยละ  75.6

ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกับบทบาทของพัฒนากรในการดํ าเนินงาน    ตามโครงการ
พฒันาเดก็ในศนูยพฒันาเด็กเล็กในชนบท  พบวา   อายุ  ประสบการณการทํ างาน  ความเขาใจ
ในวตัถปุระสงค   ความเขาใจในหลักการ และความพึงพอใจในงาน  มีความสัมพันธกับบทบาท
ของพฒันากร   สวนรายได   การศึกษา   ความเขาใจในเนื้องาน   ความเขาใจในบทบาทหนาที่
ความเชือ่มัน่ในตนเอง    ความหวังในผลประโยชน    ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา       ความ
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สัมพนัธกบัเพือ่นรวมงาน        และความสัมพันธกับชาวบาน  ไมมีความสัมพันธกับบทบาท
ของพัฒนากร

ปญหาในการด ําเนินงานในโครงการพัฒนาเด็ก  จากการศึกษา  พบวา  มีปญหาผู
เกีย่วของทกุระดบัขาดความรู   ความเขาใจทางวิชาการมากที่สุด   รองลงมา  คือ  ดานนโยบาย
วสัดุครุภัณฑ  และคาตอบแทนผูดูแลเด็ก (Child  attendant)

ขอเสนอแนะแนวทางแกไข คือ ฝกอบรมใหความรูผูที่เกี่ยวของทุกระดับเปนประจํ า
อยางตอเนือ่ง         ประสานงานกับหนวยงานที่ดํ าเนินการโครงการพัฒนาเด็กเล็กเพื่อลดความ
ซํ ้าซอน  และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ   คาตอบแทนผูดูแลเด็กอยางเพียงพอ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนพนัน  :  ศึกษากรณี

    ในเขตเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย
พนัตํ ารวจโท พินิจ   รุงแจง

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันและศึกษาปจจัยที่มี
ความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการเลนพนันของประชากรในเขตเทศบาลเมือง              อํ าเภอเมือง
จงัหวัดเลย

ผูวจิยัไดแบงกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองเลย  จํ านวน  394 คน
ออกเปน  2  กลุม   คือ  กลุมเคยเลนพนัน   197  คน   และกลุมไมเลน  197  คน  กลุมที่เคยเลน
แยกอกีเปนกลุมเคยเลนและถูกจับกุม  97  คน    ใชวิธีจับฉลากจากผูถูกจับกุมระหวางมกราคม
– มถินุายน  2538    อีกกลุมเปนผูเคยเลนแตไมถูกจับกุม  100  คน          ใชวิธีจับฉลากจากผูที่
ถกูขึน้บญัชไีว   สวนกลุมที่ไมเลน  197  คนนั้นใชวิธีสุมตัวอยางแบบกลุมจาก  10  ชุมชนยอย

จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC*  และใชสถิติ        คือ
คาเฉลีย่    คารอยละ    คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน   และคาไค – สแควร  ปรากฏผลดังนี้

1.   ปจจยัที่เปนคุณลักษณะสวนบุคคล  พบวา   อายุ   เพศ  การศึกษา และอาชีพ
มคีวามสมัพนัธกบัพฤติกรรมการเลนพนันทั้งพฤติกรรมที่เปนความถี่ในการเลน          และที่เปน
ประเภทของการพนนัซึ่งชอบเลนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05             สวนฐานะทาง
เศรษฐกจิไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนพนันที่เปนพฤติกรรมการเลนพนันที่เปน   พฤติ
กรรมความถี ่   แตจะสัมพันธในดานประเภทของการพนันที่ชอบเลนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05

2.   ปจจยัทีเ่ปนคุณลักษณะทางสังคม  พบวา   สถานภาพในครอบครัว    อิทธิพล
ของกลุม   และการขัดเกลาทางสังคม  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนพนันทั้งพฤติกรรมที่
เปนความถีใ่นการเลน      และที่เปนประเภทของการพนันที่ชอบเลนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05
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3.   ปจจยัทีเ่ปนคุณลักษณะทางจิตวิทยา  พบวา  ความคาดหวัง   ความพึงพอ

ใจ   ความตระหนกัในดานศีลธรรม   และความตระหนักในดานกฎหมาย     มีความสัมพันธกับ
พฤตกิรรมการเลนพนันทั้งพฤติกรรมที่เปนความถี่ในการเลน   และที่เปนประเภทของการพนันที่
ชอบเลนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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การเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาของเกษตรกรจังหวัด
ขอนแกน

ไพรัช    เคนวิเศษ

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1)  กระบวนการประชาสัมพันธโครงการ
สงเสรมิเกษตรกรปลกูปาของสํ านักงานปาไมจังหวัดขอนแกนมุงเนนบทบาทเจาหนารัฐในการนํ า
โครงการไปเผยแพรเกษตรกรจังหวัดขอนแกน     (2)  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเกษตรกร
ทีม่โีครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา         (3)  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวม
โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาของเกษตรกรจังหวัดขอนแกน

การศกึษากระบวนการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา      ใชการ
ศึกษาเชงิคณุภาพจากผูรูซึ่งเปนเจาหนาที่สงเสริมปาไม   กํ านัน     ผูใหญบานและผูนํ าเกษตรกร
รวมจ ํานวน 17 ราย  วิเคราะหเนื้อหาโดยใชบรรยายเชิงพรรณา การศึกษาระดับความคิดเห็นและ
ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับการเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาใชการศึกษาเชิงปริมาณ
สุมตัวอยางจากเกษตรกรจังหวัดขอนแกน  13  อํ าเภอ  จํ านวน  343  ราย   จํ าแนกเปนผูเขารวม
โครงการ ฯ  221  ราย      ผูไมเขารวมโครงการ ฯ  122  ราย         ตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย
(Simple  Random  Sampling)  แลวดํ าเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ     คาเฉลี่ย     คา
ฐานนิยม  และคา  Chi – Square

ผลการศึกษา  พบวา
1.      กระบวนการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาจังหวัดขอนแกน

ไดเร่ิมตนจากสํ านักงานปาไมจังหวัดขอนแกนรับโครงการจากกรมปาไมมาดํ าเนินการสงเสริม
เกษตรกรตามโครงการตั้งแตป  พ.ศ.  2537      สํ านักงานปาไมจังหวัดขอนแกนไดประชาสัมพันธ
โครงการสวนใหญผานระบบหนวยงานราชการตามลํ าดับไปถึงเกษตรกร   กลาวคือ    จากจังหวัด
อํ าเภอ   ตํ าบล   หมูบาน  จนถึงเกษตรกร      การประชาสัมพันธในแตละขั้นตอนใชวิธีการประชุม
ชีแ้จงและตดิประกาศจังหวัด  เชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการ ฯ  นอกจากนี้สํ านักงานปาไม
จงัหวดัขอนแกนไดประชาสัมพันธโครงการผานสายงานภายนอก      คือ   การประชาสัมพันธผาน
ส่ือมวลชน  ไดแก     วิทยุ    โทรทัศน    หนังสือพิมพทองถิ่น    จัดนิทรรศการ    ผูเขารับการอบรม
และโทรศพัท   เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ฯ  สวนใหญไดรับขาวสารจากสื่อบุคคลมากที่สุด จาก
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ก ํานนั     ผูใหญบาน  คิดเปนรอยละ  60.9   เจาหนาที่ปาไม  คิดเปนรอยละ  18.1   จากโทร
ทศันคิดเปนรอยละ  33.4   ส่ือวิทยุ  คิดเปนรอยละ  11.7   หนังสือพิมพ  คิดเปนรอยละ  2.9      
และนทิรรศการ  คิดเปนรอยละ  1.5 เกษตรกรไดแจงปญหาและความตองการผานกํ านัน  ผูใหญ
บานใหประสานงานกับทางราชการชวยเหลือในเรื่องการจัดหากลาไมและแหลงจํ าหนายกลาไม
และสนับสนุนการจัดตั้งกลุมเกษตรกร

2.   ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรจังหวัดขอนแกน   เปนเพศชาย  รอยละ  63.6   อายุ
เฉลีย่  48.8  ป   ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 6  รอยละ  76.4     เปนสมาชิกกลุม
1  กลุม  ไดรับการอบรมเฉลี่ย  1  คร้ัง   มีรายได  53,289  บาทตอป    มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
บุคลกิภาพเปดเผย     เกษตรกรกลุมที่เขารวมโครงการเห็นดวยกับโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูก
ปามากทีสุ่ด  ไดแก   เกษตรกรที่มีอายุ  49 – 91 ป   ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่  1 – 6   เปน
สมาชกิกลุม  1  กลุม    ไดรับการอบรมมากกวา  6  คร้ัง   มีบุคลิกภาพแบบเปดเผย        มีรายได
33,001 – 66,000  บาทตอป   มีที่ดินถือครอง   41 – 771  ไร  มีระดับการใชประโยชนจากไมมาก
และมแีรงงานในครัวเรือนมากกวา  3  คนขึ้นไป           เกษตรกรที่เห็นดวยกับโครงการ ฯ เขารวม
โครงการ ฯ  รอยละ  75.8  และเกษตรกรที่ไมเห็นดวยเขารวมโครงการ ฯ  รอยละ  51.0  เกษตรกร
ทีเ่ขารวมโครงการ ฯ  ไมเห็นดวยกับเนื้อหาประเด็นหลักการ    เหตุผลและวัตถุประสงคโครงการ ฯ
คิดเปนรอยละ  67.0  และประเด็นการสงเสริม   การติดตามผล   และความคิดเห็นอื่น ๆ   คิดเปน
รอยละ  65.0

3.  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับการเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา ที่ระดับ
นยัส ําคญัทางสถติิ  .05  พบวา  มีจํ านวน  8  ปจจัย   ไดแก    ระดับการศึกษา      สถานภาพทาง
สังคม   ระดบัความคิดเห็น   บุคลิกภาพ    ขนาดที่ดินถือครอง    ชองทางขาวสาร    ความถูกตอง
ของขาวสาร  และประโยชนเชิงเปรียบเทียบ
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กระบวนการและการยอมรับการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม
          ของครัวเรือนราษฎรบานไทรทอง  ตํ าบลดงมูล
                 อํ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ

เมธี   รุงแสง
บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา        1) กระบวนการจัดที่ดินในรูปหมูบาน
ปาไม   2)   การยอมรับหลักเกณฑและขั้นตอนการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม         3) ปจจัยที่มี
ความสมัพนัธกบัการยอมรับหลักเกณฑและขั้นตอนการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไมของครัวเรือน
ราษฎรบานไทรทอง   ตํ าบลดงมูล   อํ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ

การศกึษาครัง้นีไ้ดศึกษาแนวคิดและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการก ําหนดกรอบแนวคิด   และทํ าการศึกษาดวยวิธีการเชิงปริมาณ               แบบสัมภาษณ
สัมภาษณกลุมของประชากรบานไทรทอง    ตํ าบลดงมูล   อํ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ
ทีป่รากฏตามทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง  ทั้งหมด  117  ครัวเรือน  แตเนื่องจากราษฎร
บางสวนไปท ํางานในจังหวัดอื่นและมีการแจงร้ือถอนบานไปบางจึงทํ าการสัมภาษณราษฎรที่
เหลอืจ ํานวน  83  ครัวเรือน   แลวดํ าเนินการวิเคราะหขอมูลดวย  คารอยละ   คาเฉลี่ย  และคา
Chi – Square

ผลการศึกษา  พบวา
1.   การจดัทีดิ่นในรูปหมูบานปาไมเปนแนวทางหนึ่งที่รัฐนํ ามาใชแกไขปญหาความ

เดอืดรอนของราษฎรทีเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ   ใหมีที่อยูอาศัยและ
ท ํากนิเปนหลกัแหลงอยางถูกกฎหมาย     และขณะเดียวกันก็เปนการแกไขปญหาการขาดความ
สมดลุทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งดวย        โครงการนีค้ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  29
เมษายน  2518  ใหกรมปาไม  กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูดํ าเนินงาน       ในกระบวนการ
จดัทีดิ่น    กรมปาไมไดกํ าหนดหลักเกณฑและขั้นตอนขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  เร่ิม
ต้ังแตการจดัทํ าแผนงานหลักการประชาสัมพันธ    การแจงการครอบครองที่ดิน    การตรวจสอบ
การถอืครองที่ดิน    การจัดสรางสาธารณูปโภค   การพิจารณาผูที่จะไดรับสิทธิการจัดที่ดิน   การ
จดัลงแปลงที่ดินและการออกหนังสืออนุญาตใหแกราษฎรที่ไดรับการจัดที่ดินตามลํ าดับ  สํ าหรับ
ราษฎรบานไทรทองนี้ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนจนถึงการจัดสรางสาธารณูปโภค  อยูระหวางการ
พจิารณาผูทีจ่ะไดรับสิทธิการจัดที่ดิน   เพื่อจัดลงแปลงที่ดินก็เกิดปญหากับราษฎร       เนื่องจาก
ราษฎรไมยอมรับหลักเกณฑในการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไมบางประการ ประกอบกับนโยบาย
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ของรัฐเปลีย่นแปลงใหสํ านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดํ าเนินงานแทน   การจัดที่ดิน
ในรูปหมูบานปาไมจึงชะลอไวต้ังแตป  2536

2.   การยอมรับการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม   แบงเปน  2  สวน  คือ  การยอมรับ
หลกัเกณฑการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม       และการยอมรับข้ันตอนการจัดที่ดินในรูปหมูบาน
ปาไม ในภาพรวมราษฎรยอมรับหลักเกณฑในการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม      แบงเปนกลุมที่
ยอมรับมมีากทีสุ่ด   คิดเปนรอยละ  50.6            รองลงมา  ไดแก   กลุมที่ยอมรับปานกลางและ
ยอมรับนอยสุด   คิดเปนรอยละ    42.2  และ  7.2  ตามลํ าดับ         และราษฎรที่ยอมรับข้ันตอน
การจดัทีดิ่นในรปูหมูบานปาไม     แบงเปนกลุมที่ยอมรับมากมีมากที่สุด     คิดเปนรอยละ  54.2
รองลงมา  ไดแก  กลุมที่ยอมรับปานกลางและยอมรับนอย    คิดเปนรอยละ   28.6   และ   16.9
แตในหลักเกณฑและขั้นตอนบางประการราษฎรไมคอยยอมรับ

3.   ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับการยอมรับการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม  จากการ
ทดสอบมคีวามสัมพันธระหวาง  2  ตัวแปร        ดวยตัวสถิติ ไค – สแควร    ที่ระดับความเชื่อมั่น
95.0  เปอรเซน็ต   พบวา   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับหลักเกณฑการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไม
คือ   การรบัรูขาวสารความสัมพันธทางสังคมกับผูนํ าและเพื่อนบาน   ความสอดคลอง       กลวิธี
ในการด ําเนนิงานของเจาหนาที่        มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ประจํ าโครงการ ฯ  และความรู
ความสามารถของเจาหนาที่ประจํ าโครงการ ฯและปจจัยที่มีความสัมพันธกับข้ันตอนการจัดที่ดิน
ในรูปหมูบานปาไม  คือ  ความสัมพันธทางสังคมกับผูนํ าและผูนํ าและเพื่อน       ความสอดคลอง
และความรูความสามารถของเจาหนาที่ประจํ าโครงการ ฯ
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ความพึงพอใจในงานของทันตแพทยและเภสัชกร  ;
      กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

รจุี    จารุภาชน

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึง       (1)   ลักษณะทั่วไปของทันตแพทย
และเภสชักร      (2)   ระดับความพึงพอใจ  ความคิดเห็นความพึงพอใจ และสภาพการทํ างานใน
อนาคต  แลความแตกตางในดานตาง ๆ กับความพึงพอใจในงาน   (3)   ปญหาและขอเสนอแนะ
ทีค่วรปรบัปรุงในการทํ างานของทันตแพทยและเภสัชกร

วธิดํี าเนนิการวิจัย      เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถามโดยเก็บขอมูลกับ
ประชากรเปาหมาย  คือ   ทันตแพทยและเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ทัง้  4  แหง  จ ํานวน  39  คน  ไดกลุมตัวอยางในการศึกษา  จํ านวน  38  คน หนวยการวิเคราะห
ใชปจเจกบุคคล     การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+    สถิติที่ใช
ในการวเิคราะห  ไดแก     คาความถี่      คารอยละ     คาเฉลี่ย      คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    คาที
และคาการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัย  พบวา
วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรทั้ง  4  แหง     มีจํ านวนทันตแพทยและเภสัชกรเปน

เพศหญงิมากทีสุ่ด  รอยละ  60.5   เปนเพศชาย  รอยละ  39.5      มีอายุต่ํ ากวา  30  ปมากที่สุด
รอยละ  71.1     สถานภาพสมรสเปนโสดมากที่สุด  รอยละ  52.6   ผูสมรสแลวมีบุตร  1 – 2 คน
มากทีสุ่ด  รอยละ  28.9   ระดับเงินเดือน ต่ํ ากวา  10,000  บาทมากที่สุด  รอยละ  68.4     ระยะ
เวลาทีป่ฏิบัติงานไมเกิน  5  ปมากที่สุด  รอยละ  73.7

สํ าหรบัความพงึพอใจในงานของทันตแพทยและเภสัชกร  พบวา  ความพึงพอใจใน
งานโดยรวมทัง้  10  องคประกอบอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ย  3.08   โดยองคประกอบ
ทีม่คีวามพงึพอใจมากที่สุด  คือ   ความรับผิดชอบในงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.46    รองลงมาคือองค
ประกอบการยอมรับนับถือคาเฉลี่ย  3.42  สวนองคประกอบที่มีความพึงพอใจตํ่ าที่สุด คือ   องค
ประกอบความมั่นคงปลอดภัยในการทํ างาน  คาเฉลี่ย  1.58

ความคดิเหน็ความพึงพอใจ  และสภาพการทํ างานในอนาคต      ดานความคิดเห็น
ความพึงพอใจของทันตแพทยและเภสัชกร    พบวา   พอใจ  รอยละ  52.6          พอใจอยางมาก
รอยละ  13.2    เฉย ๆ  รอยละ  13.2      ไมพอใจ  รอยละ  13.2  และไมพอใจอยางมาก  รอยละ
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7.8    สภาพการทํ างานในอนาคตของทันตแพทยและเภสัชกร  พบวา  ปฏิบัติงานตอไป   รอย
ละ  57.9    ลาออก   รอยละ  28.9  และยายออก  รอยละ  13.2

การทดสอบความแตกตางระดับความพึงพอใจในงานกับตัวแปรอิสระตาง ๆ พบวา
ระดบัเงนิเดอืนทีไ่ดรับ    ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย     จํ านวนชั่วโมงการสอนในภาควิชา
และสภาพการท ํางานตอไปในอนาคต มีระดับความพึงพอใจในงานแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05

 ปญหาและขอเสนอแนะ   ที่ควรปรับปรุงในการทํ างานของทันตแพทยและเภสัชกร
พบวา    ปญหาในการทํ างานคลายคลึงกันมากที่สุด    คือ    การไมไดรับเงินคาตอบแทนวิชาชีพ
สวนขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงในการทํ างาน       มีขอเสนอแนะที่คลายคลึงกัน      คือ    ควรให
วทิยาลยัแตละแหงปรับปรุงเพิ่มเติมในดานสวัสดิการแกอาจารย
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  ทัศนคติและความตองการของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ
ในสังกัดตํ ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของกรมตํ ารวจ

       พันตํ ารวจโทสมเกียรติ    เกิดจงรักษ

บทคัดยอ

การศกึษาทศันคติและความตองการของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ
ในสงักดัต ํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี        เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของกรมตํ ารวจมีวัตถุประสงค
เพือ่  1)  ศึกษาทัศนคติของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจที่มีตอสวัสดิการ  2) ศึกษา
ความตองการดานสวัสดิการ  และ  3) เปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติและความตองการ
ดานสวสัดิการทีม่สีถานภาพทางสังคมแตกตางกัน        กลุมตัวอยางที่ศึกษาวิจัยเปนขาราชการ
ตํ ารวจชัน้ประทวน – พลตํ ารวจ ในสังกัดตํ ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  จํ านวน  613  คน เครื่องมือ
วจิยัเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง    การวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร  เพื่อคํ านวณ
คาสถติิ  รอยละ    คาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   สถิติทดสอบ  F – test         และทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)

ผลการวิจัย
1.   สถานภาพทางสังคมของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ    สวนมาก

มรีะดบัชัน้ยศนายดาบตํ ารวจ  คิดเปน รอยละ  24.74            อายุไมเกิน  30  ป  คิดเปน รอยละ
40.24   อายุราชการไมเกิน  10  ป  คิดเปน รอยละ  47.90        สมรสแลวอยูกับคูสมรส  คิดเปน
รอยละ  74.24       วุฒิการศึกษาตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี   คิดเปน รอยละ  86.68          ปฏิบัติ
หนาทีอ่ยูในสถานีตํ ารวจภูธรระดับชนบท   คิดเปน รอยละ  42.30           รายไดตอเดือนระหวาง
5,001 – 7,000   คิดเปน รอยละ    43.73      รายจายตอเดือนมากกวา  5,000  บาท      คิดเปน
รอยละ  65.30     มีหนี้สินตอเดือนนอยกวา  5,000  บาท  คิดเปน รอยละ  51.57     และจํ านวน
บุตรที่เลี้ยงดู  2  คน  คิดเปน รอยละ  36.90

2.    ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ       มีทัศนคติตอการจัดสวัสดิการ
ของกรมตํ ารวจอยูในระดับมาก

3. ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ   มีความตองการดานการสวัสดิการ
อยูในระดับมากที่สุด
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4. ขาราชการต ํารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจที่มีสถานภาพทางสังคมกันมีทัศ

นคตติอการจัดสวัสดิการโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ  0.05
เมือ่พจิารณาในรายดาน  พบวา ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ    ที่มีอายุราชการ
ตางกนั  สถานภาพสมรสตางกัน     จํ านวนบุตรที่เลี้ยงดู    และรายไดตอเดือนตางกัน    มีทัศนค
ติตอการจดัสวสัดิการดานสุขภาพอนามัย       และการรักษาพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคญัสถติิทีร่ะดับ  0.05   นอกจากนี้     ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจที่มีสถานที่
ปฏิบัติงานตางกันมีทัศนคติตอการจัดสวสัดิการดานที่พักอาศัยและดานนันทนาการแตกตาง
อยางมนียัส ําคัญสถิติที่ระดับ  0.05  ตลอดจนขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ ที่มี
ระดบัหนี้สินตางกันมีทัศนคติตอการจัดสวสัดิการดานการชวยเหลือบุตรแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญสถิติที่ระดับ0.05

5.   ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน – พลตํ ารวจ   ทีม่สีถานภาพทางสังคมตางกันมี
ความตองการดานการจัดสวสัดิการโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ0.05
เมือ่พจิารณาในรายดานพบวา ขาราชการตํ ารวจที่มีระดับยศตางกันจะมีความตองการสวัสดิการ
ดานสงเคราะหตํ ารวจและครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ  0.05    ขาราชการ
ตํ ารวจชัน้ประทวน –พลตํ ารวจที่มีจํ านวนบุตรที่เลี้ยงดูตางกันมีความตองการสวัสดิการ  ดานการ
ชวยเหลอืบุตร  และดานนันทนาการแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ  0.05   ขาราชการ
ตํ ารวจชัน้ประทวน – พลตํ ารวจ  ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานตางกันมีความตองการดานการสงเคราะห
ตํ ารวจ และครอบครัว และดานนันทนาการตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 ขาราชการ
ตํ ารวจชัน้ประทวน – พลตํ ารวจที่มีรายจายตอเดือนตางกันมีความตองการสวัสดิการดานสุขภาพ
อนามยั  และดานการชวยเหลือบุตรตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ  0.05    และขาราชการ
ตํ ารวจชัน้ประทวน – พลตํ ารวจที่มีระดับหนี้สินตางกัน  มีความตองการสวัสดิการดานที่พักอาศัย
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญสถิติที่ระดับ  0.05
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ระดับการพึ่งพิงของปากับเศรษฐกิจครัวเรือนและความสัมพันธ

ทางสังคมของราษฎรบานหนองแซง   ตํ าบลนาตาล   อํ าเภอทาคันโท
                             จังหวัดกาฬสินธุ

วรีะวัฒน   ฉินทกานันท

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ       (1)   ประเมินมูลคาเชิงเศรษฐกิจของปาใน
ปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงมูล  จังหวัดกาฬสินธุ    (2)   วิเคราะหระดับการพึ่งพิงของปาของชุมชน
บานหนองแซง            3)    ศึกษาอิทธพลของลักษณะเศรษฐกิจครัวเรือนและความสัมพันธทาง
สังคมทีม่ตีอระดับการพึ่งพิงของปาของชุมชน  บานหนองแซง

กรอบแนวคดิในการศึกษาครั้งนี้กํ าหนดขึ้นจากแนวทางที่ไดจากทบทวนวรรณกรรม
ในเรือ่งแนวคดิเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชมุชน ชนบท     และแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมและความตระหนักตอสถานการณ
ประกอบกับการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การประเมนิมลูคาเชิงเศรษฐกิจของปาในปาสงวนแหงชาติปาดงมูล           จังหวัด
กาฬสนิธุ   ใชการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจากกลุมผูนํ าชุมชน จํ านวน
7  ราย   โดยใชแบบแนวทางสัมภาษณ  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสังเกตการณ ประกอบ
กบัการศกึษาเชิงปริมาณจากการสํ ารวจภาคสนาม       สํ าหรบัการวิเคราะหระดับการพึ่งพิงของ
ปาของชมุชน  บานหนองแซงและการศึกษาอิทธิพลของลักษณะเศรษฐกิจครัวเรือน   และความ
สัมพนัธทางสงัคมที่มีตอระดับการพึ่งพิงของปาของชุมชนบานหนองแซง           ใชการศึกษาเชิง
ปริมาณจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจากกลุมประชากรทั่วไป        จํ านวน    180    ครัวเรือน   
ซึง่การคดัเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ

การวิเคราะหขอมูล          ดํ าเนนิการโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical  Package  for  the  Social  Science / SPSS)      คาสถิติที่ใช     คือ
คาเฉลีย่   คารอยละ   คาไค – สแควร   และการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน
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ผลการศึกษา
1.  มลูคาเชงิเศรษฐกิจของปาในปาสงวนแหงชาติปาดงมูล   จังหวัดกาฬสินธุ   มี

มลูคารวมทัง้สิน้ 197,402,327 บาท/ป  โดยแยกออกเปนไมฟน    จํ านวน  70  ชนิด      ปริมาณ
2,196,810  ลูกบาศกเมตร  มูลคา  127,226,322  บาท       พืชผักปา จํ านวน 32 ชนิด ปริมาณ
2,845,104  กิโลกรัม  มูลคา  27,754,496  บาท       เห็ด  จํ านวน  11  ชนิด  ปริมาณ  206,695
กโิลกรมั  มลูคา  12,775,104  บาท  ผลไมปา จํ านวน  35  ชนิด  ปริมาณ  1,021,133  กิโลกรัม
มลูคา   10,059,166  บาท         สมุนไพร     จ ํานวน  116  ชนิด  ปริมาณ  3,539,459  กิโลกรัม
มลูคา  12,405,746  บาท     แมลงกนิได  จํ านวน  9  ชนิด  ปริมาณ   38,232   กิโลกรัม  มูลคา
2,106,830  บาท              และพืชหัตถกรรม  จํ านวน  12   ชนิด  ปริมาณ  1,836,957  กิโลกรัม
มลูคา  5,074,663  บาท

2.   ระดบัการพึ่งพิงของปาของชุมชนบานหนองแซง  พบวา      สวนของมูลคาของ
ปาทีเ่กบ็หาไดตอรายไดครัวเรือน เทากับรอยละ  5.77     โดยแยกเปนสัดสวนของปาที่บริโภคใน
ครัวเรอืน  รอยละ  3.75   และจํ าหนายรอยละ  2.02    สวนมูลคาของปาที่ชุมชนบานหนองแซง
เกบ็หาไดมี  มูลคารวมทั้งสิ้น  3,181,117  บาท/ป      โดยแยกออกเปนไมฟน  จํ านวน  14  ชนิด
ปริมาณ  2,866  ลูกบาศกเมตร   มูลคา  1,003,580  บาท               พืชผักปาจํ านวน  12  ชนิด
ปริมาณ  17,559  กิโลกรัม  มูลคา  479,610  บาท       เหด็  จํ านวน  9  ชนิด  ปริมาณ  10,620
กโิลกรมั  มูลคา 705,632  บาท   ผลไมปา  จํ านวน  6  ชนิด  ปริมาณ  15,992  กิโลกรัม  มูลคา
319,738  บาท     สมนุไพร  จ ํานวน  4  ชนิด  ปริมาณ  1,711  กิโลกรัม  มูลคา  170,897  บาท     
แมลงกนิได  จํ านวน  6  ชนิด  ปริมาณ  6,000  กิโลกรัม  มูลคา  237,047  บาท           และพืช
หตัถกรรม  จํ านวน  3  ชนิด  ปริมาณ  114,552  กิโลกรัม  มูลคา  264,613  บาท          สํ าหรับ
จ ํานวนครวัเรอืนที่เก็บหาของปาชนิดตาง ๆ  นั้น       แยกออกไดเปนเก็บหาไมฟนรอยละ  92.8
เกบ็หาพืชผักปารอยละ  86.7   เกบ็หาเหด็รอยละ  88.3  เก็บหาผลไมปารอยละ  87.3    เก็บหา
สมุนไพรรอยละ  0.6    เกบ็หาแมลงกินไดรอยละ  74.4    และเก็บหาพืชหัตถกรรมรอยละ  73.3

3.   อิทธิพลของลักษณะเศรษฐกิจครัวเรือน      และความสัมพันธทางสังคมที่มีตอ
ระดบัการพึง่พงิของปาของชุมชนบานหนองหนองแซง  พบวา   ครัวเรือนที่มีระดับการพึ่งพิงของ
ปาสงู  จะมขีนาดครัวเรือนระหวาง  7 – 11  คน         มีจํ านวนแรงงานเชิงเศรษฐกิจในครัวเรือน
ระหวาง  5 – 8  คน   มีอาชีพหลักคาขาย   มีรายไดครัวเรือน  ระหวาง  5,570 – 50,000  บาท/ป     
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มขีนาดทีดิ่นถอืครองจํ านวน  16 – 50  ไร    มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํ า   มีระบบเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนแบบยังชีพ     มรีะดบัเทคโนโลยีในการผลิตปานกลาง   มีระดับเทคโนโลยีในการพึ่งพิง
ของปาตํ ่า   มสีถานภาพทางสังคมตํ่ า  มีความผูกพันทางสังคมนอย   และมีความตระหนักตอ
สถานการณทรัพยาปาไมนอย   เมื่อทํ าการทดสอบ ความสัมพันธระหวาง 2  ตัวแปร        ดวย
คาสถิติไค – สแควร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.0 เปอรเซ็นต     พบวา   ปจจยัที่ทํ าการศึกษา  (12
ปจจัย)     ไดแก  ขนาดครัวเรือน  จํ านวนแรงงานเชิงเศรษฐกิจ   อาชีพหลัก   รายไดครัวเรือน
การถอืครองที่ดิน   ฐานะทางเศรษฐกิจ    ระบบเศรษฐกิจ   ระดับเทคโนโลยีในการผลิต   ระดับ
เทคโนโลยีในการพึ่งพิงของปา   สถานภาพทางสังคม    ความผกูพนัทางสังคม   และความ
ตระหนักตอสถานการณทรัพยากรปาไม    ทกุปจจยัไมมีความสัมพันธกับระดับการพึ่งพิงของ
ปา  และเมือ่ทดสอบความสัมพันธระหวางหลายตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้น
ตอน    ทีร่ะดับความเชื่อมั่น  95.0  เปอรเซ็นต ปรากฏ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับการพึ่งพิงของ
ปามเีพยีงปจจยัเดียว คือขนาดครัวเรือนซึ่งสามารถทํ านายระดับการพึ่งพิงของปาประมาณรอย
ละ  2.42  (R2 =0.0242)
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การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน  :  กรณีโครงการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวในชนบท  องคการ  อีกอล  ซอง  ฟรองเทียร  จังหวัดบุรีรัมย

ภาษิต     ผลเจริญ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงค   (1)   เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับครัวเรือนที่มี
เดก็อาย ุ 0 – 5  ปในชุมชน  (2) เพื่อประเมินผลการดํ าเนินงานของโครงการ ฯ วาบรรลุผลสํ าเร็จ
ตามวตัถปุระสงคที่ต้ังไว  หรือไมเพียงใด    และ  (3)   เพื่อประเมินขอคิดเห็นของชาวบานที่มีตอ
การด ําเนินงานของโครงการ ฯ ในภาพรวม

ขอมลูทีน่ ํามาวิเคราะห  ไดจากขอมูล  2  แหลง      คือ   ขอจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ไดแกแบบส ํารวจขอมูลเบื้องตน   แผนการดํ าเนินงานของโครงการประจํ าป  และรายงานผลการ
ดํ าเนนิงานประจํ า  3  เดือนของโครงการ ฯ        และแหลงที่สอง   ไดแก    ขอมูลที่ไดจากการใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ    ประชากรกลุมเปาหมาย   รวมทั้งการจดบันทึกภาคสนามใน
ประเดน็ค ําถามตาง ๆ  จากบุคคลที่เกี่ยวของ ฯ ระหวางการเยืย่มพื้นที่ของโครงการ ฯ

ผลการวิจัย
1. ขอมลูเบือ้งตนเกี่ยวกับครัวเรือนที่มีเด็กอายุ  0 – 5  ป     ในพื้นที่ดํ าเนินงานของ

โครงการ ฯ  พบวา   ผูปกครองเด็กมีอายุเฉลี่ย  39  ป   สวนใหญเปนมารดาเด็ก    จบการศึกษา
ภาคบงัคบัประถมศึกษาตอนตน  มีการทํ านาเปนอาชีพหลัก และการรับจางเปนอาชีพรอง  และ
งานยามวางหลงัอาชีพหลักและรอง    สวนใหญไมไดทํ าอะไรเลย       ผูที่หารายไดในการเลี้ยงดู
ครัวเรอืนสวนใหญ    คือหัวหนาครอบครัว   เกี่ยวกับภาวะหนี้สินของครัวเรือน ฯ ปรากฏวาเกือบ
ทกุครวัเรอืนมหีนีสิ้น    ประเภทของหนี้สวนมาก คือการเปนหนี้นอกระบบ       นอกจากหนี้เกือบ
ทกุครวัเรอืนมกีารอพยพไปใชแรงงานในตางถิ่น   โดยเฉพาะการไปรับจางใชแรงงานที่กรุงเทพ ฯ
และภายในตัวเมืองบุรีรัมย     ลักษณะการไดรับผลตอบแทนสวนใหญไดรับเปนรายวัน    สภาพ
ปญหาเกีย่วกบัการเลี้ยงดูเด็กในครัวเรือน   ไดแก   ปญหาที่เกี่ยวกับดานสุขภาพอนามัย     และ
การพัฒนาการเด็ก
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2.   การบรรลุผลสํ าเร็จของการดํ าเนินงานของโครงการ ฯ           เมื่อพิจารณา

จากเกณฑชีว้ดั  พบวา   ผลการดํ าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว      การ
ดํ าเนนิงานการสงเสริมองคกรชาวบานใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและและชุมชน     และการ
ดํ าเนนิงานในการประสานความรวมมือกับหนวยงานและทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ไดบรรลุผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว   และมีเพียงการดํ าเนินงานการใหการศึกษาผูปก
ครองในการเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กที่ยังไมบรรลุผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงค

3.   การประเมนิจากขอคิดเห็นของชาวบานในพื้นทีดํ าเนินงาน   พบวาทุกประเด็น
ทีไ่ดรับการประเมนิจากชาวบานในพื้นที่ดํ าเนินงาน  ชาวบานสวนใหญมีทัศนะที่ดีตอโครงการ ฯ
ชาวบานมคีวามพงึพอใจในการดํ าเนินงาน   เห็นวาโครงการ ฯสามารถตอบสนองความตองการ
ของชาวบานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของและครอบครัวไดเปนอยางดี    ทั้งยังทํ าใหชาวบาน
ไดมคีวามรูโครงการ ฯ ที่เปนขอมูลขาวสารการพัฒนาเด็ก     ชวยใหชาวบานไดมีความตระหนัก
ถงึความส ําคัญของการพัฒนาเด็กและชุมชนมากขึ้นกวาเดิม
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บทบาทสภาตํ าบลในการพัฒนาปาชุมชน  :

กรณีศึกษาสภาตํ าบลสวนหมอน   อํ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน
สพุจน    ศิริสุนทร

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีัตถุประสงค  3  ประการ   คือ     1)   เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่และ
วธิกีารของสภาต ําบลในการพัฒนาปาชุมชน      2)    เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาปาชุมชนของ
สภาต ําบลและ    3)    เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครัวเรือนที่อาศัยใกลเขตปาชุมชนตอแนวทาง
พฒันาปาชมุชนของสภาตํ าบล   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการเก็บขอมูลภาคสนามนานกวา
1  ป   โดยผูวิจัยไดดํ าเนินงานรวมกับองคกรชุมชนมาตลอด     และการวิจัยเชิงปริมาณดวยการ
สุมตัวอยางครวัเรือนที่อาศัยใกลเขตปาจํ านวน  7  หมูบาน  รวม  259  ครัวเรือน   เพื่อสอบถาม
ความคดิเหน็และลักษณะการมีสวนรวมตอการพัฒนาปาชุมชนของสภาตํ าบล

ผลการวจิยั  พบวา  ตํ าบลสวนหมอน   ประกอบดวย  14  หมูบาน        มีครัวเรือน
1,480  ครัวเรือน    ประชากร  6,681  คน    มีพื้นที่ปาชุมชน  12,000  ไร      และไดกันออกจาก
เขตปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง    มีทั้งปาธรรมชาติและปาเศรษฐกิจยูคาลิปตัส   อยูในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสภาตํ าบล       ซึ่งมีบทบาทปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล      ในการดํ าเนินงานพัฒนาปาชุมชนอาศัยวิธีการที่สํ าคัญ
คือ   การก ําหนดเขจปาชุมชนพรอมรังวัดขึ้นทะเบียนใหถูกตอง  มีการอนุรักษและบํ ารุงรักษาปา
โดยปลกูตนไมเพิ่มเติม   การกํ าหนดกฎระเบียบควบคุม   การแบงสรรผลประโยชนจากการขาย
ไมเศรษฐกจิเพือ่เปนกองทุนพัฒนาหมูบานโดยแบงสรรงบประมาณใหทุกหมูบานในตํ าบลอยาง
ยติุธรรม        แตละหมูบานจะนํ าเงินไปใชในกิจกรรมพัฒนาของตนหรือใหครัวเรือนตาง ๆ กูยืม
อัตราดอกเบืย้ตํ ่า   รวมทั้งการใหเงินชวยเหลือกลุมแมบานและการสรางสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ
สวนการขจดัความขัดแยงในทองถิ่นสภาตํ าบลไดเจรจาประนีประนอมกับกลุมผูบุกรุกปาชุมชน
ถาหากรายใดมปีญหามาก  จะขอความรวมมือเจาหนาที่ของรัฐชวยดํ าเนินการ

ผลการพฒันาปาชุมชน  พบวา    การมีสวนรวมของครัวเรือนที่อาศัยอยูใกลเขตปา
ชมุชนอยูในระดับมาก    โดยใหความรวมมือไมบุกรุกและตัดไม      การชวยสอดสองและสํ ารวจ
ปญหาปาชมุชน   และรายงานตอคณะกรรมการ   การรวมปลูกปา    ดูแลรักษา  และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสภาตํ าบล    การเพิ่มรายไดชุมชนมี  2  ระดับ   คือ   ระดับครัวเรือน   มีการ
เปลีย่นแปลงฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนและมีรายไดจากการปลูกปาเศรษฐกิจเพิ่มเติม         ระดับ
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ชมุชนจะไดรับการแบงสรรเงินกองทุนพัฒนาหมูบานอยางยุติธรรม     สํ าหรับการสรางเครือ
ขายองคกรทองถิ่นดานการพัฒนาปาชุมชน   พบวา       ครัวเรือนและหมูบานตาง ๆ ที่อยูใกล
เคยีงมกีารยอมรับการปลูกปาเศรษฐกิจ (ยูคาลิปตัส)      และนํ าไปปลูกในที่ดินสาธารณ
ประโยชนของหมูบานและที่ทํ ากินของตนเพิ่มข้ึน         การใหความรวมมือไมนํ าฝูงสัตวเขาไป
เลีย้งในพืน้ทีป่าปลกูทีม่อีายุนอยกวา  1  ป   การชวยประชาสัมพันธผลการดํ าเนินงานพัฒนา
ปาชมุชน      สวนความคิดเห็นของชาวบานตอความสามารถในการดํ าเนินงานปาชุมชน    การ
บริหารกองทนุและแนวทางการจัดการปาชุมชนของสภาตํ าบลอยูในระดับมาก       นั่นคือมีการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐอยางไดผลดี   มีกํ าหนดเขตปาชุมชนไดชัดเจน      การ
แบงสรรผลประโยชน  จากปาชุมชนอยางยุติธรรม      และชาวบานไดใหขอเสนอตอสภาตํ าบล
คือควรก ําหนดโครงการพัฒนาปาชุมชนไวในแผนพัฒนา ฯ  5  ป      รัฐควรมีกฎหมายรองรับ
การจดัการปาชุมชนและมีงบประมาณสนับสนุนและสภาตํ าบลควรตํ าบลสรางความตระหนัก
และปลกูฝงแนวทางการจัดการปาชุมชนสูภาคปฏิบัติ  ไปยังกลุมสังคมอื่น ๆ ทุกระดับ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับมีหลักประกันสุขภาพของครอบครัว  :
           กรณีศึกษาอํ าเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานี

อดุลย    ศรีนันทะ

  บทคัดยอ

การวจิยันีว้ัตถุประสงค เพื่อ     1)   ศึกษาคุณลักษณะบางประการของครอบครัว
ในอ ําเภอโนนสะอาด             2)    ศึกษารอยละของการมีหลักประกันสุขภาพของครอบครัวใน
อํ าเภอโนนสะอาด   3)  ศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการมีหลักประกันสุขภาพ
ของครอบครัว  4)    ศึกษารูปแบบของการแสวงหาบริการสาธารณสุข    เมื่อเจ็บปวยของครอบ
ครัวทีม่สีมาชกิยังไมมีหลักประกันสุขภาพครบ          5)      เพื่อศึกษาความตองการดานบริการ
สาธารณสขุของครอบครัวที่มีสมาชิกยังไมมีหลักประกันสุขภาพครบ         โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบหลายขัน้ตอน  การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ศึกษา   คือ   ครอบ
ครัวในอ ําเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานี     ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด  392  ครอบครัว       การ
วเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC+ สถิติที่ใชประกอบดวย รอยละ  และไค -สแควร
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1)    หวัหนาครอบครัว    มีอายุระหวาง  30 – 39  ป และอายุระหวาง  40 – 49  ป
รอยละ  30.4   เปนเพศชาย   รอยละ  87.5        มีการศึกษาระดับประถมศึกษา   รอยละ  88.5
มขีนาดสมาชิกในครอบครัว อยูระหวาง  4 – 6  คน  รอยละ  69.6      ระดับรายไดสวนใหญของ
ครอบครัวตํ่ ากวา  2,800  บาทตอเดือน  รอยละ  64.0

2)     ครอบครัวที่สมาชิกมีหลักประกันสุขภาพครบทุกคน  คิดเปน     รอยละ  51.8
สวนครอบครัวที่สมาชิกมีหลักประกันสุขภาพแตไมครบทุกคน  มีรอยละ    37.0   และครอบครัว
ทีส่มาชกิทกุคนไมมี หลักประกันสุขภาพ   มี รอยละ    11.2

3)  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับการมีหลักประกันสุขภาพของครอบครัว  พบวา
3.1)   ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก   อายุ           และระดับการศึกษาของหัวหนา

ครอบครวั  มคีวามสัมพันธกับการมีหลักประกันสุขภาพของครอบครัวอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ  0.05
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3.2)   ปจจัยสนับสนุน    ไดแก    ระดับรายไดของครอบครัว ความคาด

หมายประโยชนตอหลักประกันสุขภาพ          ระดับการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักประกัน
สุขภาพ   ประสบการณที่เคยรักษากับสถานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ
ความเชือ่เกีย่วกบัสาเหตุการเกิดโรคมีความสัมพันธอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3.3)    ปจจัยอิทธิพลจากชุมชน     คือ     ระดับการมีหลักประกันสุขภาพของ
กลุมเครอืญาติ       มีความสัมพันธกับการมีหลักประกันสุขภาพของครอบครัวอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05

3.4)   ปจจัยความพึงพอใจตอสถานบริการสาธารณสุข   คือ   ความพึงพอใจ
ตอคุณภาพบรกิารของโรงพยาบาล   มีความสัมพันธกับการมีหลักประกันสุขภาพของครอบครัว
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

4)    ครอบครัวที่มีสมาชิกยังไมมีหลักประกันสุขภาพ มีการเจ็บปวยในรอบปที่ผาน
มาคดิเปนรอยละ  64.0       ซึ่งมีการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปวยโดยการไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ
มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  52.1      รองลงมา  ไดแก   ไปซื้อยาจาก  ศสมช.  รอยละ   12.4    ไป
รักษาทีส่ถานอีนามัย  รอยละ  10.7   หากครั้งแรกรักษาไมหายขาดจะไปรักษาตอที่โรงพยาบาล
ของรัฐ   รอยละ    68.3     รองลงมา   ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน  รอยละ  13.4

5)  ครอบครัวที่มีสมาชิกยังไมมีหลักประกันสุขภาพตองการไปรักษาที่โรงพยาบาล
ของรัฐถงึ   รอยละ  77.2       รองลงมา   ไดแก   ตองการไปรักษาที่สถานีอนามัย  รอยละ  10.6
นอกจากนีสํ้ าหรับความตองการปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขใหดีข้ึนนั้น  พบวา

5.1)   กลุมครอบครัวเหลานี้  ตองการใหมีการปรับปรุงสถานีอนามัยในเรื่อง
ความสะดวกในการใหบริการนอกเวลา   รอยละ  30.2    รองลงมา   ไดแก   ตองการใหปรับปรุง
ในเรือ่งอธัยาศยัของเจาหนาที่ผูที่ใหบริการ รอยละ 19.0  คุณภาพเครื่องมือแพทย รอยละ  15.3
และคุณภาพของยาที่ใชรักษา  รอยละ    11.6

5.2)   สวนความตองการปรับปรุงโรงพยาบาลนั้น   ส่ิงที่ตองการใหปรับปรุง
มากทีสุ่ด  คือ   อัธยาศัยของเจาหนาที่ผูที่ใหบริการ   รอยละ    24.9     รองลงมา   ไดแก  ความ
สะดวกในขั้นตอนการใหบริการ   รอยละ    17.5         คุณภาพเครื่องมือแพทย   รอยละ    15.9
ความสะดวกในการใหบริการนอกเวลา   รอยละ  13.2  และความรูความสามารถของเจาหนาที่
ทีต่รวจรักษา  รอยละ    10.1
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การศึกษาองคประกอบที่มีผลตอการดํ าเนินกิจกรรมของกลุมสตรี :
กรณีศึกษาศูนยฝกอาชีพบานวังชัย  ตํ าบลวังชัย   อํ าเภอนํ้ าพอง
                                  จังหวัดขอนแกน

เสริมเกียรติ   เกษมสุข

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมาของหมูบานและเพื่อ
ศึกษาถงึองคประกอบที่มีผลตอการดํ าเนินกิจกรรมของกลุมสตรี  ศูนยฝกอาชีพบานวังชัย
ตํ าบลวงัชยั  อํ าเภอนํ้ าพอง  จังหวัดขอนแกน      การศึกษาครั้งนี้ไดใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ท ําการเกบ็ขอมูลดวยการสังเกตุการณแบบไมมีสวนรวมอยางใกลชิด    การใชแนวทางการ
สัมภาษณ   การพูดคุยกลุมยอยแบบไมเปนทางการจากประชากรเปาหมาย คือกลุมสตรีศูนยฝก
อาชพีบานวงัชยัตํ าบลวังชัย  อํ าเภอนํ้ าพอง  จังหวัดขอนแกน  และบุคคลภายนอก

ผลการวิจัย
1.   การศึกษาประวัติความเปนมาของบานวังชัย

บานวงัชยัเริม่ต้ังเปนหมูบานเมื่อป  พ.ศ.  2433   ตอมาไดแยกหมูบานเปน
หมูที ่  2  และหมูที่  6  โดยแยกออกจากหมู  1  ในป  พ.ศ.  2452  และป  พ.ศ.  2459  ตาม
ลํ าดบั    แตถงึแมจะแยกหมูบานกันก็ตาม   ราษฎรทั้ง  3  หมูบาน  ก็ยังมีความผูกพันเสมือน
หนึง่เปนคนบานเดียวกัน    มีวัฒนธรรมประเพณีอยางเดียวกัน   มีแหลงปฏิบัติธรรมคือวัดแหง
เดยีวกนั   มกีารท ําบุญประเพณีรวมกัน   มีสถานศึกษาคือโรงเรียนใหบุตรหลานใชเปนที่ศึกษา
เลาเรยีนดวยกัน         ราษฎรสวนใหญในปจจุบันประกอบอาชีพรับจางตามโรงงานอุตสาหกรรม
หางรานตาง ๆ แทนการทํ านา  ทํ าไร  เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศไมเอื้ออํ านวย   และเปนเหตุ
ผลหนึง่ทีม่สีวนใหสตรีในหมูบานรวมกัน    จัดตั้งกลุมรวมกันทํ ากิจกรรม  เพื่อหารายไดชวย
เหลอืครอบครวั  ซึ่งมีแหลงทํ างานที่ศูนยฝกอาชีพบานวังชัย ในปจจุบัน

2. การศกึษาองคประกอบที่มีผลตอการดํ าเนินกิจกรรมของกลุมสตรี
2.1    องคประกอบทางดานภูมิหลังและการพฒักลุม ฯ   การจัดตั้งกลุม ฯ

เกดิจากสมาชกิรวมตัวดันขึ้นมาเองแบบไมเปนทางการมีจํ านวนสมาชิกเริ่มแรก  30  คน  และ
ปจจบัุนมจี ํานวนสมาชิก  40  คน   โดยสมาชิกกลุม ฯ ไดรับการสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรม
ภายในศนูย ฯ จากครอบครัวของตนดวยดีทุกคน    การดํ าเนินกิจกรรมสมาชิกตางมีบทบาทหนา
ทีใ่นการรวมกนัท ํางาน   ตามบทบาทหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายทั้งนี้ตามขอตกลงหรือตามกฎ
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ระเบียบที่สมาชิกไดรวมกันกํ าหนดไวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่สมาชิกทุกคน
ก ําหนดไว

2.2    องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ   วัตถุประสงคและวัตถุประสงคและ
เปาหมายของกลุม ฯ  ก็คือการที่สมาชิกทุกคนมีรายไดที่จะนํ าไปชวยเหลือครอบครัวของตนนับ
วาภาวะทางเศรษฐกิจมีบทบาทตอการดํ าเนินชีวิตของสมาชิกและคนทั่วไป   ศูนย ฯ ดํ าเนินกิจ
กรรมมาไดจนทกุวนันี้   ก็เพราะองคประกอบดานนี้มีสวนชวยเหลือ   ทั้งนี้เพราะชวยใหสมาชิกมี
รายไดเพิม่ข้ึนอกีทางหนึง่   สามารถนํ าเงินสวนนี้ไปปลดเปลื้องหนี้สินที่ตนมีอยูได    นอกจากนั้น
ยังมีเงินเก็บออมจากการที่นํ ารายไดที่ไดจากการแบงปนในการรวมกิจกรรมผลิตสินคาออก
จ ําหนายฝากไวกบั ธ.ก.ส.   สาขานํ้ าพอง (ตามขอตกลงที่สมาชิกไดกํ าหนด  ใหสมาชิกฝากกับ
ธ.ก.ส.  อยางนอยเดือนละ  50  บาท)  และบางสวนที่สมาชิกบางรายเก็บไวเอง    นอกจากนั้น
ผลิตภณัฑที่ผลิตขึ้นมายังนํ าไปใชในครอบครัวของตนเองได   ทํ าไดสมาชิกลดคาใชจายในครอบ
ครัวไปไดมาก

2.3    องคประกอบทางดานการบริหาร  และการจัดการการผลิต  เปนองค
ประกอบหนึง่ทีท่ ําใหศูนย ฯ ดํ าเนินกิจกรรมมาไดจนถึงปจจุบันนี้  โดยทางกลุมฯใชวิธีการจัดการ
การผลติแบบงาย ๆ มีการวางแผนการผลิต     การกํ าหนดตนทุนที่ใชในการผลิตสินคาแตละ
ชนดิ   คิดคนปรับปรุงผลิตภัณฑที่กลุม ฯ ผลิตใหถูกใจลูกคา   รวมทั้งการจัดการดานการผลิต
เพือ่ใหสมาชกิทกุคนในกลุมกิจกรรมยอยนั้น  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นทุกคน  จะทํ าใหสินคา
ผลิตไดทันเวลาตามที่ลูกคาตองการ  ผลิตภัณฑมีคุณภาพ

2.4   องคประกอบทางดานการบริหารจัดการดานการตลาด   กลุม ฯ ไดจัด
การบรหิารงานดานนี้   โดยมีการวางแผนการตลาด   มีการกํ าหนดราคาสินคา   จัดหาแหลง
ตลาดจ ําหนายสนิคากํ าหนดสีสัน   รูปแบบผลิตภัณฑ  รวมทั้งวิธีการจํ าหนายสินคาเพื่อให
ปริมาณยอดขายสินคาของกลุม ฯ เพิ่มข้ึนไปเรื่อย ๆ

2.5   องคประกอบทางเทคนิควิทยา  และสภาวะแวดลอมของกลุม ฯ  กลุมฯ
พยายามคนหาวธิีการผลิตที่ใชวิธีการแบบงาย ๆ ประหยัด   ไมใชเครื่องมือสมัยใหมที่มีราคา
แพง   แตจะใชเครื่องมือที่ศูนย ฯ มีอยูและวิธีการแบบธรรมชาติชวยในการผลิต   นอกจากนั้นยัง
ไดคํ านงึถึงวัฒนธรรมของผูบริโภคเพื่อจะไดเปนตัวกํ าหนดในการผลิตสินคาแตละประเภท
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2.6  องคประกอบดานสวสัดิการของกลุม ฯ      กลุม ฯ ไดจัดสวัสดิการ

ทางดานการเงนิใหสมาชิกกูยืมไปลงทุน   ในกิจกรรมที่ตนรวมกับสมาชิกกลุม ฯ จะรวมกันทํ าใน
กจิกรรมหลกั  4  กิจกรรมนั้น  และมีฝายใหสมาชิกกลุมทอผาไดยืมโดยตีราคาเทากับราคาทอง
ตลาด  และมีการแบงปนกํ าไร  โดยคิดตามจํ านวนผาที่ทอไดของแตละคน
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ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของกํ านัน
ผูใหญบาน  ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํ ารวจดานงานสอบสวน

สถานีตํ ารวจภูธรอํ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  :
กรณีศึกษาอํ าเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

พนัตํ ารวจโทเสนห   สุขกมล

บทคัดยอ

การศกึษาวจิัยในครั้งนี้มรวัตถุประสงค  คือ  1)  เพื่อศึกษาวิจัยลักษณะสวนบุคคล
และปจจยัดานจติวิทยาสังคมของกํ านัน    ผูใหญบาน    ในเขตอํ าเภอเลิงนกทา    จังหวัดยโสธร
2)   เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของกํ านัน   ผูใหญบาน       ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํ ารวจดานการ
สอบสวน  สถานตํี ารวจภูธรอํ าเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร    3)   เพื่อศึกษาปจจัยบางประการ
ทีม่คีวามสมัพนัธกบัความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ของตํ ารวจดานงานสอบสวน สถานีตํ ารวจ
ภูธรอ ําเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

การศกึษาวจิัยในครั้งนี้       ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูวจิยั    โดยใชประชากรตัวอยาง  127  คน     ซึ่งเปนกํ านัน   ผูใหญบาน   อํ าเภอเลิงนกทา
จงัหวัดยโสธร  และใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   วเิคราะหขอมูล   หาคารอยละ   คาเฉลี่ย
คาเบีย่งเบนาตรฐาน  และคาสถิติ ไค – สแควร   หาความสัมพันธของตัวแปรที่มีระดับนัยสํ าคัญ
0.05

ผลการวิจัย  พบวา
1.   ปจจยัลักษณะสวนบุคคล   พบวา   สถานภาพตํ าแหนงปจจุบัน  รอยละ  92.1

มอีายรุะหวาง  40 – 50  ป  รอยละ  46.5          จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอยละ  67.7
สถานภาพสมรสปจจุบันสมรสอยูดวยกัน   รอยละ  98.4     ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนง  16  ป
ข้ึนไป  รอยละ  48.8      มีอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ  88.2     และมีรายไดต่ํ ากวา  2,800  บาท
รอยละ  49.6

    สํ าหรบัปจจัยดานจิตวิทยาสังคม  พบวา   ดานบุคลิกภาพ  ระดับดีมาก  รอยละ
48.8   ดานความสัมพันธสวนตัวกับตํ ารวจ  ระดับดีปานกลาง  รอยละ  59.1    และดานประสบ
การณเกี่ยวกับคดี  ระดับดีปานกลาง  รอยละ  49.6
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2.   ความคดิเห็นของกํ านัน    ผูใหญบาน  ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํ ารวจดาน

งานสอบสวน  พบวา  มีคาเฉลี่ย (X)   = 1.906      คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  =  .444      
สรุปไดวา  ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ  “ปานกลาง”

3.   ปจจยัทีม่ีความสัมพันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํ านัน   ผูใหญบาน    ตอการ
ปฏิบัติหนาทีข่องตํ ารวจดานงานสอบสวนมี  5  ตัวแปร  คือ  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล   ได
แก   ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนง   อาชีพ   และดานจิตวิทยาสังคมโดยรวม       ดานบุคลิกภาพ
และดานประสบการณเกี่ยวกับคดี  มีความสัมพันธที่ระดับนัยสํ าคัญที่  0.05

   สวนปจจยัทีไ่มมีความสัมพันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํ านัน   ผูใหญบาน  คือ
สถานภาพของต ําแหนง    อายุ    ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส     รายได   และดานความ
สัมพนัธสวนตัวกับตํ ารวจ  ไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสํ าคัญที่  0.05
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของแรงงานไทยในสิงคโปร

ผองเพ็ญ   เจียมสาธิต
บทคัดยอ

การศกึษาขอมลูพื้นฐานการปรับตัวของคนงานไทยที่ไปทํ างานในสิงคโปร       โดย
เลอืกศกึษาจากกลุมตัวอยางแรงงานไทย      ที่มารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน  ระหวางป  2539   จํ านวน  200  คน      โดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental   Sampling)      การศึกษาทํ าโดยการสัมภาษณดวยแบบ
สอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น   การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+        โดยหาคา
เฉลีย่รอยละ    คาเฉลี่ยเลขคณิต    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน     และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson   Square)   โดยยอมรับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทั้งนี้วัตถุประสงค
ของการศกึษา  คือ  เพื่อ      1)   ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลและสภาพทางสังคมบางประการ
2)  ศึกษาระดบัการปรับตัว    3)  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัว      4)  ศึกษาการ
เปลีย่นแปลงทางดานสุขภาพ   5)  หาความสัมพันธระหวางการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานสุขภาพของแรงงานไทย

ผลการศึกษา  พบวา
1. คุณลกัษณะสวนบุคคลและสภาพทางสังคม

กลุมตัวอยาง  รอยละ  93.0  เปนชาย   มีอายุระหวาง  31 – 40  ป   รอยละ  42.0
จบการศกึษาระดับประถม  รอยละ  68.5      สถานภาพสมรสคู  รอยละ  75.5       มีบุคลิกภาพ
ดานบวก  คือมีความกระตือรือรนและพรอมที่จะปรับตัวใหสามารถทํ างานได   สวนใหญเปนคน
ในชนบทประกอบอาชีพเกษตร  รอยละ    36.0            มีรายไดขณะอยูประเทศสิงคโปรระหวาง
10,001 – 20,000  บาทตอเดือน  รอยละ  37.5       และมีภาระหนี้สินซึ่งเกิดจากการเดินทางไป
ขายแรงงานระหวาง  30,000 – 100,000  บาท  รอยละ   32.0

ผูขายแรงงานมคีวามเห็นวา   ที่พักระหวางการทํ างานในสิงคโปรไมเหมาะสม  คือ
เปนทีพ่กัซึง่ไมมคีวามสะดวกสบาย  รอยละ    55.5      ตองทํ างานวันละ  48  ชั่วโมงตอสัปดาห
รอยละ  69.5            ไดรับการพักผอนไมเพียงพอเนื่องจากทํ างานลวงเวลาในชวงที่งานเรงดวน
รอยละ   41.0     มีความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดานบวก  รอยละ   67.5  และสุดทายแรงงาน
รอยละ  47.5      มีความรูเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร  ดานภาษา   กฎหมาย      และความเปนอยู
นอยมาก
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2. ระดับการปรับตัว
การปรบัตัวของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง     รอยละ 43.0    และ  (X  =

2.012,  S.D.  =  0.357)   คนทีป่รับตัวไดจะมีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวย    และทํ างานได
บรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการปรับตัว

ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับการปรับตัว    ไดแก      อายุ (r = -0.230,  p  =  0.001)
กลาวคอืผูสูงอายุจะมีการปรับตัวไดนอยกวาคนหนุมสาว       อาชีพ  (r  =  0.268,  p  = 0.000)
ประสบการณยายถิ่นฐาน  (r  =  0.178,   p  =  0.016)     ผูที่เคยอพยพจากถิ่นฐานมาประกอบ
อาชพีในเมอืงหรือในกรุงเทพ ฯ จะปรับตัวไดดี             ภาวะหนี้สิน  (r  =  0.716,  p  =  0.002)
การทีแ่รงงานมคีวามกดดันเรื่องภาระหนี้สิน    ทํ าใหแรงงานไทยตองเรงหาเงินเพื่อผอนชํ าระหนี้
ทีท่างครอบครวัตองแบกรับอยูทํ าใหมีความกดดันสูง ความเหมาะสมของที่พักอาศัย (r =0.146,
p  =  0.039)  ถาแรงงานไทยมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมจะทํ าใหปรับตัวไดดี        ภาวะโภชนาการ
(r  =  0.136,   p  =  0.000)    การกนิอยูของแรงงานไทยที่ดีมีคุณภาพจะทํ าใหแรงงานไทยปรับ
ตัวไดดี     การพักผอน  (r  =  0.238,  p  =  0.001)   การพกัผอนที่เพียงพอจะทํ าใหแรงงานไทย
ปรับตัวไดดี     ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  (r  =  0.303,  p  =  0.000) ความสัมพันธที่ดีกับ
เพือ่นรวมงานจะชวยทํ าใหแรงงานไทยปรับตัว
4. แรงงานไทยสวนใหญ รอยละ  51.0  ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพ

สํ าหรบัความสมัพันธของการปรับตัวกับภาวะสุขภาพนั้นจากการศึกษา พบวาการ
ปรับตัวชนบทของแรงงานไทยไมมีความสัมพันธกับสุขภาพโดยรวมแตเปนที่นาสังเกตวา    การ
ปรับตัวดานสรีรวิทยาของแรงงานไทยมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต  (r  =  0.231,  P  =0.001)
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวในการทํ างานในสถานประกอบการ

ของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํ างานของ
สถาบันพัฒนาฝกมือแรงงาน   จังหวัดขอนแกน

โฆษิต    ถาวระ

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพื่อ   1)   ศึกษาลักษณะสวนบุคคล    สัมฤทธิผลของการ
ฝกอบรม   ปจจัยดานอารมณ   ปจจัยดานลักษณะของสถานประกอบการ ปจจัยดานสังคมของ
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํ างานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน    2)   เพื่อศึกษา
ระดบัการปรับตัวในสถานประกอบการของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํ างาน  ของ
สถาบนัพฒันาฝมอืแรงงาน            3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวในสถาน
ประกอบการของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํ างานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
โดยใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน       การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง   คือ     ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํ างานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
จงัหวดัขอนแกน   รุนที่  35 –37          ซึ่งเขาฝกงานอยูในสถานประกอบการ  จํ านวน  180  คน
แลวนํ ามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+ สถติิที่ใชประกอบดวยคารอยละ
คาเฉลีย่     คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน    ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1.   ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูเขารับการฝกอบรม      เพศชาย  รอยละ  91.1
อายรุะหวาง  18 – 21  ปมีมากที่สุด  คือ  รอยละ  47.8  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มมีากทีสุ่ด  รอยละ  60.6    มีภูมิลํ าเนาอยูนอกเขตเทศบาล  รอยละ  80       ไมมีประสบการณ
ในการท ํางานมีมากที่สุด  รอยละ  40

2. ระดบัการปรับตัวในการทํ างานในสถานประกอบการของผูเขารับการฝกอบรม
1) การปรบัตัวตอสภาพแวดลอมในการทํ างานอยูในระดับปานกลาง
2) การปรบัตัวตอเพื่อนรวมงานและหัวหนางานอยูในระดับดี
3) การปรบัตัวดานคาจางและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง
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3.      ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวในการทํ างานในสถานประกอบการ

ของผูเขารับการฝกอบรม   พบวา
1)      ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล   ไดแก   อายุ   และประสบการณใน

การท ํางานผูเขารับการฝกอบรม             มีความสัมพันธกับการปรับตัวในการทํ างานในสถาน
ประกอบการอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05

2)   ปจจัยดานอารมณ     ไดแก     ความหวั่นไหวทางดานอารมณของผูเขา
รับการฝกอบรมมคีวามสัมพันธกับการปรับตัวในการทํ างานในสถานประกอบการ      อยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05

3)   ปจจัยดานขอมูลลักษณะของสถานประกอบการ   ไดแก       ทักษะทาง
ดานฝมอืทีต่องใชทํ างาน     ความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมาย  สภาพแวดลอมในการทํ างาน
ของผูเขารับการฝกอบรมมีความสัมพันธกับการปรับตัวในการทํ างานในสถานประกอบการ
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05

4)   ปจจัยดานสังคม   ไดแก    ความผูกพันกับองคกร        ความคาดหมาย
ผลประโยชนจากการทํ างานของผูเขารับการฝกอบรม        มีความสัมพันธกับการปรับตัวในการ
ท ํางานในสถานประกอบการอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05
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ความพึงพอใจในการใหบริการนอกราชการและวันหยุดราชการ

ของเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแกน
                                                                    จรนิทร    พินนอก

บทคัดยอ

การวจิยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1)  ลักษณะสวนบุคคล      ภาระนอกเวลา
ราชการ  คาตอบแทน ส่ิงอํ านวยความสะดวก จํ านวนบุคลากร การตรวจเวร      และความมั่นใจ
ในความปลอดภยัในการปฏิบัติงานดานการใหบริการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ    2)
ระดบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานดานการใหบริการนอกเวลาราชการ   และวันหยุดราชการ
3)          ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการใหบริการนอกเวลา
ราชการ    และวันหยุดราชการ

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก  เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใหบริการ
นอกเวลาราชการในสถานีอนามัยในจังหวัดขอนแกน  จํ านวน  466  ราย    โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครือ่งมอืการวิจัย     วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจ      ใชคาเฉลี่ย     และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธใชคาไค - สแควร

ผลการศกึษา พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใหบริการนอกเวลาราชการ
ในสถานอีนามยั    มีเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญจะมีอายุ  20 – 29  ป ระดับการศึกษา
ต่ํ ากวาปริญญาตรี     มีตํ าแหนงเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติ     สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน   อายุ
ราชการตํ ่ากวา  5  ป   ไมมีภาระเลี้ยงดูบุตร  มีภาระการศึกษาตอในขณะที่ทํ างานดวยมีจํ านวน
ใกลเคยีงกบัผูไมไดศึกษาตอและสวนใหญไดคาตอบแทนคาทํ างานลวงเวลาตํ่ ากวา1,000  บาท
มทีีพ่กัสะดวกตอการอยูเวร  อุปกรณการทํ างานไมพอเพียงและสวนใหญก็มีอุปกรณสันทนาการ
ในส ํานกังาน 3 – 5ชนิด บุคลากรในที่ทํ างาน  3  คน มีการตรวจเวรในขณะอยูเวรและไมมีความ
มัน่ใจในความปลอดภัยในการอยูเวร
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เจาหนาทีส่าธารณสุขมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการใหบริการนอก

เวลาและวนัหยดุราชการ    โดยรวมทุกองคประกอบอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย  3.173
แตเมือ่แยกพจิารณาแตละองคประกอบแลว  พบวา    องคประกอบที่ทํ าใหเจาหนาที่สาธารณ
สุขความพงึพอใจ สูงที่สุด  ไดแก  องคประกอบความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  คาเฉลี่ย  3.627
รองลงมาคอืความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  คาเฉลี่ย  3.551     สวนองคประกอบที่ทํ าให
เกดิความพงึพอใจต่ํ าที่สุดไดแก  องคประกอบดานความกาวหนาในงาน  คาเฉลี่ย  2.343

ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับความพึงพอใจ  พบวา  อายุ   สถานภาพสมรส   อายุ
ราชการ  ภาระการเลี้ยงดูบุตร   อุปกรณเครื่องมือในการทํ างาน   จํ านวนอุปกรณสันทนาการ
จ ํานวนบคุลากรและการตรวจเวร  เทานั้นที่มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจที่ระดับนัย
สํ าคัญทางสถิติ  0.05
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ความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย :
                     ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน

บุหลัน  ถาวรวัฒนยงค

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทั่วไปของเจาหนาที่สาธารณสุข
ประจ ําสถานอีนามยั       2)   ระดับความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานี
อนามยั           3)  ศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในงานของหัวหนาสถานีอนามัย  และ
เจาหนาทีส่าธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย           4)  ความคิดเห็น  สภาพการทํ างานในอนาคต
ปญหา       และขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงในการทํ างานของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานี
อนามัย

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา คือ หัวหนาสถานีอนามัยและเจาหนาที่สาธารณสุข
ประจ ําสถานีอนามัย   คัดเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage   Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
ในการศกึษาครั้งนี้  จํ านวน  250  ราย           โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
น ําขอมลูที่ไดมาดํ าเนินการวิเคราะห   โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   สถิติ
ทีใ่ชในการวเิคราะห  ไดแก   คาความถี่,   คารอยละ,   คาเฉลี่ย,   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  คาที,
คาการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ลักษณะทัว่ไปของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย    ในจังหวัดขอนแกน

มหีวัหนาสถานอีนามยั     และเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัยเปนเพศหญิงมากที่สุด
รอยละ  57.2      เปนเพศชาย  รอยละ  42.8         มีอายุต่ํ ากวา  30  ปมากที่สุด  รอยละ  46.4
สถานภาพสมรสแลวและอยูดวยกันมากที่สุด  รอยละ  64.4       ระดับเงินเดือนตํ่ ากวา  10,000
บาท มากทีสุ่ด  รอยละ  63.6      ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานประจํ าสถานีอนามัยไมเกิน  10  ป มาก
ทีสุ่ด  รอยละ  74.0
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ระดบัความพงึพอใจในงานของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย

พบวามคีวามพงึพอใจโดยรวมทั้ง  10  องคประกอบอยูในระดับพอใจมาก  โดยมีคาเฉลี่ย  3.55
องคประกอบที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  ความรับผิดชอบในงานซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.85   รอง
ลงมา  คือ  องคประกอบสภาพการทํ างาน คาเฉลี่ย  3.75   สวนองคประกอบที่มีความพึงพอใจ
ต่ํ าทีสุ่ด  คือ  ผลประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการที่ไดรับคาเฉลี่ย  3.34

เปรียบเทยีบระดบัความพึงพอใจในงานของหัวหนาสถานีอนามัย     และเจาหนาที่
สาธารณสขุประจ ําสถานีอนามัย        ความแตกตางระดับความพึงพอใจในงานในภาพรวม  10
องคประกอบ  พบวา  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05    ในองคประกอบความสํ าเร็จ
ของงาน,และมคีวามแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.01   ในองคประกอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ,
การปกครองบงัคับบัญชาและความปลอดภัยในการทํ างาน    สํ าหรับการทดสอบความแตกตาง
ระดบัความพงึพอใจในงานกับตัวแปรอิสระตาง ๆ   พบวา    ระดับเงินเดือนที่ไดรับ    และรายได
พเิศษทีไ่ดรับมรีะดับความพึงพอใจในงานแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ      0.05
และเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย

ความคดิเหน็  สภาพการทํ างานในอนาคต ปญหา และขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
ในการท ํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย   พบวา          พอใจ  รอยละ  69.6
พอใจมาก  รอยละ  18.0    เฉย ๆ  รอยละ  9.6   ไมพอใจ  รอยละ  2.4   และไมพอใจอยางมาก
รอยละ  0.4              สภาพการทํ างานในอนาคตของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามัย
พบวา  คงปฏบัิติงานประจํ าสถานีอนามัยตอไป  รอยละ  61.6     ยายไปรับตํ าแหนงหรือประสบ
การณในการทํ างานใหม  รอยละ  36.0  และคิดวาจะลาออก  รอยละ  2.4   ปญหาและขอเสนอ
แนะทีค่วรปรบัปรุงในการทํ างานของหัวหนาสถานีอนามัย       และเจาหนาที่สาธารณสุขประจํ า
สถานอีนามยั  พบวา  ปญหาในการทํ างานคลายคลึงกันมากที่สุด  คือ  อัตรากํ าลังเจาหนาที่ไม
สมดลุยกบังาน   ปญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณโดยเฉพาะเวชภัณฑ และปญหาคาตอบแทน
ท ําการนอกเวลาราชการนอยไมเหมาะสม        สวนขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงเปนอันดับแรก ๆ
คือ  ควรใหมีการปรับปรุงตอเติมอาคารสถานีอนามัยและปรับปรุงสิ่งแวดลอมของสถานีอนามัย
เพิม่อัตราก ําลงัเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับงาน            จัดสรรวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและจัดสรร
งบประมาณ        เพิ่มเติมใหสถานีอนามัยเพื่อจัดสวัสดิการใหเหมาะสมแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
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การประเมินความคิดเห็นตอโครงการโรงพักของเรา  :  กรณีคึกษา
 สถานีตํ ารวจภูธรอํ าเภอชนบท   อํ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน

พนัตํ ารวจโท วิโรจน    ไพรีพินาศ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูมาติดตอราชการ
ทีส่ถานตํี ารวจ  ประเมินความคิดเห็นของประชาชนตอการดํ าเนินงานของโครงการโรงพักของเรา
ประเมนิระดบัความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการโรงพักของเรา        และศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินงานของโครงการโรงพักของเรา

ขอมลูทีน่ ํามาวิเคราะห  ไดจากขอมูล  2  แหลง  คือ   ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ไดแก   แบบสํ ารวจขอมูลเบื้องตน    แผนการดํ าเนินงานของโครงการประจํ าป    และรายงานผล
การด ําเนนิประจํ า  3  เดือนของโครงการ ฯ   และแหลงที่สอง  ไดแก    ขอมูลที่ไดจากการใชแบบ
สอบถามและการสัมภาษณ  ประชากรกลุมเปาหมาย  ไดแก  ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการ
ระหวาง เดอืนตลุาคม  พ.ศ.  2539 ถึง ธันวาคม  พ. ศ.   2539  จํ านวน  198  คน และเจาหนาที่
ตํ ารวจทีป่ฏิบัติงานภายใตโครงการ ฯ ของสถานีตํ ารวจภูธรอํ าเภอชนบท จํ านวน 66  นาย   รวม
ทัง้บคุคลทีเ่กีย่วของกับโครงการ ฯ    เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม และแนวทาง
การสมัภาษณ โดยวิเคราะหผลเปนคารอยละ   คาเฉลี่ย   และอธิบายเชิงพรรณา

ผลการวิจัย
1.  ขอมลูเบือ้งตนเกี่ยวกับผูมาติดตอราชการที่สถานีตํ ารวจสวนใหญเปนประชาชน

ทีอ่ยูในพืน้ทีสุ่ขาภบิาลอํ าเภอชนบท   ประชาชนอยูอายุระหวาง  32  ป      เปนเพศชายมากกวา
เพศหญงิรายไดอยูระหวาง   3,001   บาท – 5,000  บาทตอเดือน  มีอาชีพรับจางเปนอาชีพหลัก
ปญหาทีต่องมาใชบริการในสถานีตํ ารวจ     ไดแก     ปญหาการทะเลาะวิวาท        การโจรกรรม
ปญหาสิง่เสพตดิ  และปญหาทางครอบครัว   ประชาชนผูมาใชบริการทั้งหมด  198  คน   เห็นวา
สถานตํี ารวจบริการดีข้ึน   และมักจะมาใชการใหการบริการของสถานีตํ ารวจในปจจุบันดีมากขึ้น
และผูมาใชบริการสวนมากมาขอรับบริการมากกวา  1  คร้ัง
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2.    ผลการดํ าเนินงานของโครงการโรงพักของเรา     ที่ประกอบดวย   3   แผน

หลกั   ไดแก         แผนงานการจัดสถานที่ของสถานีตํ ารวจ     แผนงานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอราชการทีส่ถานีตํ ารวจ   และแผนงานการประชาสัมพันธของสถานีตํ ารวจ ซึ่งจากการ
ประเมนิผลการด ําเนินงานแตละแผนงาน  พบวาประเด็นตาง ๆ เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน
แลวเปนดังนี้

2.1  ผลการด ําเนินงานดานการจัดสถานีของสถานีตํ ารวจ    พบวา  ประเด็น
ทีผ่านเกณฑการประเมิน ไดแก งานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  และ
การจดัสถานทีพ่กัรอของผูมาติดตอราชการที่สถานีตํ ารวจ สวนงานจัดแผนผังการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีส่วนมากผานเกณฑการประเมินยกเวนเรื่องการจัดทํ าปายแสดงความสะดวกในการ
ติดตอราชการ        และงานจัดทํ าที่จอดรถของประชาชนผูมาติดตอราชการสวนมากผานเกณฑ
การประเมนิยกเวนเรื่องความสะดวกในการจัดที่เขาออกในที่จอดรถ

2.2   ผลการด ําเนินงานดานงานการบริการผูมาติดตอที่สถานีตํ ารวจ  พบวา
ประเดน็ทีผ่านเกณฑการประเมิน   ไดแก   งานการตอนรับของเจาหนาที่ตํ ารวจ   สวนประเด็นที่
ไมผานเกณฑการประเมิน  ไดแก   งานลดขั้นตอนการทํ างานของเจาหนาที่     งานจัดสถานียอย
เพือ่บริการประชาชนและงานการใหคํ าแนะนํ าทางกฎหมายแกประชาชน   โดยภาพรวมถือวาไม
ผานเกณฑการประเมินเนื่องจากติดขัดในแงทางกฎหมาย  และระเบียบตาง ๆ  รวมทั้งประชาชน
ยงัไมมั่นใจในการใหการบริการ
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ความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี

   ตอการปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาล
          อํ านวย   เขียวประทุม

บทคัดยอ

วตัถปุระสงคของการศึกษาในครั้งนี้            1) เพื่อทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของ
ประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานี   การเปนสมาชิกกลุมหรือองคการ   ประสบการณ
ทีเ่กีย่วของกบัการบริหารงานหรือกิจกรรมของสุขาภิบาล         การมีสวนรวมในการเลือกตั้งและ
ติดตามการท ํางานของสุขาภิบาล       2)   เพื่อทราบความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนใน
เขตสขุาภบิาลในจังหวัดอุดรธานีตอการปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาล     3)    เพื่อเปรียบเทียบ
ความคดิเหน็ทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานี       ตอการปกครอง
ทองถิน่แบบสขุาภิบาลระหวางสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง   กับ
สุขาภบิาลทีน่ายอํ าเภอเปนประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตํ าแหนง      4)   เพื่อทราบปจจัยที่มี
ความสมัพนัธกบัความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานีตอ
การปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาล

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาเปนประชาชนที่มีภูมิลํ าเนาในเขตสุขาภิบาลในจังหวัด
อุดรธาน ี  และมีชื่ออยูในบัญชีผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลในครั้งหลังสุดที่ผาน
มาของแตละสุขาภิบาล  จํ านวน  396  คน    จาก  5  สุขาภิบาล          ใน  5  อํ าเภอของจังหวัด
อุดรธาน ี   โดยทํ าการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาการ
วเิคราะหขอมูลใชคาสถิติ  รอยละ  T – Test  และ  Chi – Square

ผลการศึกษา
1.   ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานี พบวา

สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง     คิดเปนรอยละ   57.8          มีอายุอยูในชวงกลุมอายุ
30 – 39  ป  คิดเปนรอยละ  34.1              สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ  27.7
โดยสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  34.6         มีรายไดอยูในกลุม
2,501 – 5,000  บาท  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  35.9        ดานการเปนสมาชิกกลุมหรือองคการ
สวนใหญไมไดเปนสมาชิกหรือองคการ  คิดเปนรอยละ  50.2     ดานประสบการณที่เกี่ยวของกับ
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การบรหิารงาน หรือ  กิจกรรมของสุขาภิบาล   สวนใหญไมไดเปนกรรมการสุขาภิบาล     คิด
เปน
รอยละ  96.7    สวนใหญไมไดเปนเจาหนาที่ของสุขาภิบาล   คิดเปนรอยละ  89.1      สวนใหญ
ในชวง  5  ปที่ผานมาไมเคยเปนกรรมการสุขาภิบาล  คิดเปนรอยละ  95.2         สวนใหญไมเคย
เปนกรรมการประจ ําหนวยเลือกตั้งในการเลือกตั้งตาง ๆ    ในชวง  5  ปที่ผานมา   คิดเปนรอยละ
81.3    สวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมที่สุขาภิบาลจัดใหมีข้ึน  คิดเปนรอยละ  61.4     ในดานการ
มสีวนในการเสยีงเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลครั้งลาสุดที่ผานมา     สวนใหญใหความสนใจบาง
คิดเปนรอยละ  47.0      ดานการมีสวนรวมในการเลือกตั้งและติดตามการทํ างานของสุขาภิบาล
ระดบัการมสีวนรวมและติดตามการทํ างานของสุขาภิบาล สวนใหญอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ
49.0

2. ความคดิเหน็ทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานี
ตอการปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาล  พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

3. ผลการศกึษาเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมือง   ของประชาชนในเขตสุขา
ภิบาลในจงัหวดัอุดรธานีตอการปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาล      ระหวางสุขาภิบาลที่ประธาน
กรรมการสขุาภิบาลมาจากการเลือกตั้งกับสุขาภิบาลที่นายอํ าเภอ           เปนประธานกรรมการ
สุขา ภิบาลโดยตํ าแหนงเมื่อทดสอบดวยคา  T – Test   พบวามคีวามแตกตางกันในความคิดเห็น
ทางการเมอืงของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้ง  2  แบบตอการปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาล

4. ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน  ในเขตสุขา
ภิบาลในจงัหวัดอุดรธานีตอการปกครองทองถิ่นแบบสุขาภิบาลเมื่อทดสอบดวยคาไค - สแควร
พบวา    ปจจัยรายได   ประสบการณที่เกี่ยวของกับบริหารหรือกิจกรรมของสุขาภิบาล  และการ
มสีวนรวมในการเลือกตั้งและติดตามการทํ างานของสุขาภิบาล   มีที่มีความสัมพันธกับความคิด
เหน็ทางการเมอืงของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานีตอการปกครองทองถิ่นแบบ
สุขาภิบาล
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ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการเลือกโปรแกรมการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่ 1 วิทยาเทคนิค
       หนองคาย   สังกัดกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

วาที่พันตรี พัฒนา  สาธร

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้มี่วัตถุประสงคเพื่อ         ศึกษาปจจยับางประการที่มีความสัมพันธ
กบัการเลอืกโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ชั้นปที่  1   วิทยาลัย
เทคนคิหนองคาย  สังกัดกรมอาชีวศึกษา

กลุมตัวอยางที่ใชการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่
1  วทิยาลยัเทคนคิหนองคาย  ปการศึกษา  2538   จํ านวน  296  คน      โดยทํ าการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น        เครื่องมือที่ใชการศึกษาคือ   แบบสอบถาม     วิเคราะหขอมูลใชคาสถิติรอยละ
และไค – สแควร  ในทดสอบสมมติฐานกํ าหนดระดับความมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่  .05

ผลการศึกษา  พบวา     ปจจยับางประการที่มีความสัมพันธกับการเลือกโปรแกรม
การเรยีนของนกัศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สังกัด
กรมอาชวีศกึษา   กระทรวงศึกษาธิการ     คือ    เพศ    ความคาดหวังในเรื่องการประกอบอาชีพ
ตามความตองการของตลาดแรงงานและรายได       ลักษณะอาชีพของผูปกครอง      คํ าแนะนํ า
ในการเลอืกโปรแกรมการเรียนของผูปกครอง      ความคิดเห็นและคํ าแนะนํ าจากเพื่อน       และ
แบบอยางของผูสํ าเร็จในวิชาชีพที่เลือกเรียน  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังขึ้น  สวนความถนัดดาน
การเรยีน   ระดับการศึกษาของผูปกครอง      รายไดของผูปกครอง        และความมีชื่อเสียงเปน
ทีย่อมรับรูจกัคุนเคยของสถานศึกษา      พบวาไมมีความสัมพันธกับการเลือกโปรแกรมการเรียน
ของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ชั้นปที่  1      วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      สังกัด
กรมอาชวีศกึษา   กระทรวงศึกษาธิการ  แตอยางใด  จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน
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บทบาทของกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง :
   ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน

ปนดัดา   ภูเจริญศิลป

บทคัดยอ

การศกึษาเรือ่ง บทบาทของกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง   ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชนยอยในเขตเทศบาลนครขอนแกน           มวีตัถปุระสงคเพื่อศึกษาบทบาทของ
กรรมการชมุชนในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาท
ของกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน         โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ
ในการสมัภาษณกรรมการชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง  จํ านวน  300  ราย     ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple  Sampling)   โดยกลุมตัวอยางกระจายอยูในทุกชุมชน  45  ชุมชน      ในเขต
เทศบาลนครขอนแกนแบงเปนสัดสวนตามที่กํ าหนด             การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยสังคมศาสตร  SPSS/PC+       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก    คารอยละ (Percentage)   คาเฉลี่ย  (X)    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)      และการ
ทดสอบไค - สแควร  (Chi – Square  test)

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
คุณลกัษณะสวนบุคคล   กลุมตัวอยางสวนใหญ  รอยละ  60.7  เปนชาย     มีอายุ

มากกวา  51  ป  รอยละ  64.3   มีสถานภาพสมรส  รอยละ  90.0     จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา  รอยละ  58.0      ดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการฝายตาง ๆ  รอยละ  66.0    นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางสวนใหญ   รอยละ  75.7  มีประสบการณในการทํ างานในคณะกรรการชุมชน  1 – 4  ป
มอีาชพีคาขาย  รอยละ  24.3   เปนพอบาน  แมบานและอื่น ๆ  รอยละ  31.6   รายไดครอบครัว
ตอปเฉลี่ย  112,615.82  บาท

บทบาทในการจดัการสิ่งแวดลอม  กลุมตัวอยางสวนใหญ  รอยละ  43.0 มีบทบาท
ในการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนปานกลาง   (X  = 1.683 ,  S.D. = 0.844)         กลุม
ตัวอยาง  รอยละ   43.3     มีบทบาทในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมปานกลาง     (X = 1.870 ,
S.D.  =  0.850)
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สํ าหรบัปจจัยที่มีความสัมพันธตอบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอม   พบวา      ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ      ภาระครอบครัว        การรบัขอมูลขาวสาร      ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที ่   ความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม      ความคาดหวังในผลประโยชน     แรงจูงใจทาง
การเมอืง    การรับรูเกี่ยวกับความรวมมือของสมาชิกในชุมชน    อิทธิพลกลุม    การสนับสนุน
จากครอบครวั       การสนับสนุนจากนักการเมืองทองถิ่นและการสนับสนุนจากหนวยงานของ
รัฐ จะกอใหเกดิความแตกตางในบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถติิทีร่ะดบั  0.05      สวนปจจัย  อายุ  การศึกษา   ความคาดหวังสภาพแวดลอมชุมชนใน
อนาคต  และการสนับสนุนจากภาคเอกชนและองคกรพัฒนา          ไมมคีวามสัมพันธกับบท
บาทในการจดัการสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
             ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล  ในจังหวัดชัยภูมิ

                                             ยทุธนา    มุงสมัคร

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   ปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธและปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตํ าบล  ในจังหวัดชัยภูมิ

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ  เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานอีนามยัมรีะยะเวลาการปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา  2  ป   นับถึงวันที่  30   กันยายน
พ.ศ.  2537     จํ านวน  198  คน       การคัดเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา  โดยการสุมตัวอยาง
แบบมีระบบ (Systematic  Random  Sampling)        ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมลู      สงใหเจาหนาที่สาธารณสุขตอบแบบสอบถามตามรายการ  แลวสงคืนผูศึกษา
ทางไปรษณีย     นํ าขอมูลที่ไดวิเคราะหโดยใชไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการ
วจิยัทางสังคมศาสตร (Statistical  Pagkage  for  Social  Science /Personal  Computer  =
SPSS/PC+)

สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  คือ ความถี่  (Frequency)  รอยละ  (Percentage)
สหสมัพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s  Product  Moment  Correlation)         และการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1.     ประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ

ตํ าบล  ในจังหวัดชัยภูมิ   รวมทุกดานอยูในระดับสูง  เฉลี่ย  4.17       ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ดานการใหบริการ  5  สาขาและประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
และพฒันาชนบท อยูในระดับสูง  เฉลี่ย  4.471  และ  3.722       สวนประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ดานบรหิาร  และดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  เฉลี่ย  3.449  และ  3.359  ตามลํ าดับ
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2. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ฯ

อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ไดแก
ปจจยัคณุลกัษณะสวนบุคคล     ประกอบดวย        อายุ         สถานภาพการสมรส

ประสบการณในการทํ างาน   ระดับตํ าแหนง   ลักษณะของตํ าแหนงงานที่ปฏิบัติ
ปจจยัดานความพงึพอใจในงาน  ประกอบดวย   นโยบายการบริหารของหนวยงาน

สภาพแวดลอมในการทํ างาน    สัมพันธภาพกับผูอ่ืนและเพื่อนรวมงาน          ความสํ าเร็จในงาน
การไดรับการยอมรับนับถือ   ความรับผิดชอบ   ลักษณะของงานที่ทํ า  โอกาสและความกาวหนา
ในหนาที่การงาน

ซึง่ปจจยัดงักลาวขางตน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที ่ฯ          เมื่อปจจัยดังกลาวเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ก็จะ
เปลี่ยนแปลงดวย

3. ปจจยัทีม่ผีลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ฯ โดยสามารถรวม
กนัพยากรณประสิทธผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุข   อยางมีนัย
สํ าคญัทางสถติิที่ระดับ  0.05  ที่ไดจากการการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน    ประกอบดวย
ความพงึพอใจในงาน   ลักษณะของตํ าแหนงงานที่ปฏิบัติ       นโยบายการบริหารของหนวยงาน
ระดบัตํ าแหนง     การไดรับการยอมรับนับถือ   โอกาสและความกาวหนาในหนาที่การงาน     ซึ่ง
ปจจยัดงักลาวทัง้  6  ปจจัย      สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาทีข่องเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตํ าบล  ในจังหวัดชัยภูมิ  ไดรอยละ 30.14
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   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารับการเกณฑทหาร
ของทหารกองประจํ าการ : ศึกษาเฉพาะกรณีทหารกองประจํ าการ

สังกัดหนวยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
พนัเอก ไกรสุทธินันท   วงษอํ านวย

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา      (1)  คุณลักษณะสวนบุคคลของทหาร
กองประจ ําการที่ตัดสินใจเขารับการเกณฑทหาร  (2)   ปจจัยภายนอกของปจเจกบุคคลที่ตัดสิน
ใจเขารับการเกณฑทหาร   (3)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสนใจเขารับการเกณฑทหาร

กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือทหารกองประจํ าการ       สังกดัหนวยทหารในพื้นที่จังหวัด
ขอนแกน  รวม  8  หนวย  จํ านวน  337  คน    โดยการสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple  Random
Sampling)    ดวยการจบัสลากรายชื่อทหารกองประจํ าการในทหารแตละหนวย        ตามขนาด
สัดสวนตวัอยางที่ไดกํ าหนดไวลวงหนา     การเกบ็รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการสัมภาษณ       
โดยใชแบบสัมภาษณมีโครงสราง        และน ําขอมูลที่ไดมาดํ าเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพวิเตอรสํ าเร็จรูป สํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+)   สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ  รอยละ   คาเฉลี่ย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และไค – สแควร (Chi – Square)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1)   คุณลกัษณะสวนบุคคลของทหารกองประจํ าการ     สวนใหญมีสถานภาพโสด

และตดัสนิใจเขารับการเกณฑทหารดวยความสมัครใจ        ในขณะผูที่แตงงานแลวจะตัดสินใจ
เขารับการเกณฑทหารดวยภาวะจํ ายอมเปนสวนมาก            ทหารกองประจํ าการสวนใหญเปน
คนชนบทมกีารศกึษาโดยเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา  ประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด   รองลงมา
ไดแก   อาชีพทํ านา  ทํ าไร  รายไดเฉลี่ยของคนในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง และสวนใหญ
มภีาระในการเลี้ยงดูครอบครัว

2)   ปจจัยภายนอก   ไดแก    คานิยมตออาชีพทหาร   และการไดรับขอมูลขาวสาร
ดานการทหาร  อยูในระดับปานกลางคอนไปทางมาก        โดยผูไดรับอิทธิพลจากบุคคลใกลชิด
จะตดัสนิใจเขารับการเกณฑทหารดวยความสมัครใจเปนสวนใหญ   สวนปจจัยดานความรูเกี่ยว
กบักฎระเบยีบการเกณฑทหารและการคาดหมายประโยชนอยูในระดับมาก
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3)   ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารับการเกณฑทหาร      ใน

ลักษณะความสัมพันธแบบ  2  ตัวแปร (Bivariate  Relationship)  ทีร่ะดบันัยสํ าคัญทางสถิติ
0.05
 ไดแก  สถานภาพสมรส    รายไดของครอบครัว   ภาระเลี้ยงดู     และอิทธิพลของบุคคลใกลชิด

สวนปจจยัดานการศึกษา   ถิ่นกํ าเนิด   อาชีพ    คานิยมตออาชีพทหาร      การได
รับขอมลูขาวสารดานการทหาร   และการคาดหมายประโยชน   ไมมีความสัมพันธกับการตัดสิน
ใจเขารับการเกณฑทหารอยางมีสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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การประเมินผลโครงการตํ ารวจชุมชนสัมพันธของตํ ารวจภูธรภาค 3 :
        ศึกษาเฉพาะกรณี  อํ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
                                                      รอยตํ ารวจเอกเชษฐา   สวางสุข

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้ มีวัตถุประสงค        1)   เพื่อศึกษาขอมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ลดอาชญากรรมตามโครงการตํ ารวจชุมชนสัมพันธ          2)  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โครงการต ํารวจชุมชนสัมพันธวามีประสิทธิผลเพียงใด    และ  3)  เพื่อประเมินผลขอคิดเห็นของ
ขาราชการอื่นที่อยูในพื้นที่ของโครงการในภาพรวม

ขอมลูทีน่ ํามาวิเคราะหไดจากขอมูล  2  แหลง    คือ  ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
กบัโครงการ   ไดแก   เอกสารเกี่ยวกับโครงการตํ ารวจชุมชนสัมพันธของตํ ารวจภูธรภาค  3  และ
รายงานผลการด ําเนินงานตามโครงการ ฯ  และขอมูลแหลงที่  2  คือ  ขอมูลที่ไดจากการใชแบบ
สอบถามและสมัภาษณประชากรกลุมเปาหมาย  เจาหนาที่โครงการ   และขาราชการอื่นที่เกี่ยว
ของและอยูในพื้นที่เปาหมาย   รวมทั้งการจดบันทึกภาคสนามของผูวิจัยเอง

เกณฑสํ าหรบัการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้        ผูวิจัยไดกํ าหนดเกณฑประเมินผล
ความสํ าเร็จ   ต้ังแตรอยละ  70  ขนไป   และคาเฉลี่ย  (X)  2.5  และ  3  ข้ึนไป

ผลการวิจัย
1.   การศกึษาขอมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การอาชญากรรมตามโครงการตํ ารวจ

ชมุชนสัมพนัธ   เมื่อพิจารณาเกณฑประเมินผล     พบวา     โครงการตํ ารวจชุมชนสัมพันธบรรลุ
วตัถปุระสงคที่ต้ังไว  การปฏิบัติงานตามโครงการ ฯ เสร็จตามระยะเวลาทุกขั้นตอน    และแตละ
ข้ันตอนประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  รวมทั้งมีการจัดระบบการประสานงานที่ดีระหวาง
หนวยงาน      หลงัโครงการ ฯ เสร็จส้ินราษฎรสามารถปองกันตนเองจากปญหาอาชญากรรมได
ทัง้ยงัท ําใหความสมัพันธระหวางตํ ารวจกับประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนสงผลให
อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง        และในการปฏิบัติงานตามโครงการ ฯ มีการแบงหนาที่ความรับ
ผิดชอบอยางชัดเจน   ทัง้ผูบังคบับัญชาในระดับสถานีตํ ารวจใหความสนใจและเอาใจใสติดตาม
ก ํากับดูแลทุกขั้นตอน



65
2.   เพือ่ประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการตํ ารวจชุมชนสัมพันธ เมื่อ

พจิารณาจากเกณฑการประเมิน  พบวา  การประชาสัมพันธใหความรูและเสริมความเขาใจและ
ทศันคตทิีดี่ตอกนัระหวางตํ ารวจกับประชาชนบรรลุสํ าเร็จเปนที่นาพอใจ   เวนแตการที่ประชา
ชนเคยไดรับใบปลิว  ทั้งเอกสารตามโครงการ ฯ   การหาความรูไปใชเพื่อปองกันตนเองใหรอด
พนจากปญหาอาชญากรรม    การเขาชมนิทรรศการ   การใหคํ าแนะนํ าของเจาหนาที่ตํ ารวจใน
ปองกนัอาชญากรรม      ยังไมบรรลุสํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว    สํ าหรับในดานการสง
เสริมใหประชาชนมีสวนรวม    และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมบรรลุผลสํ าเร็จเปนนาพอใจ

3. การประเมนิผลขอคิดเห็นของขาราชการอื่นที่อยูในพื้นที่เปาหมายในภาพรวม
พบวาขาราชการอืน่ที่อยูในพื้นที่เปาหมายเห็นวาโครงการ ฯ  ประสบความสํ าเร็จ     เวนแตเนื้อ
หาสาระของเอกสารที่แจกจายตามโครงการ  การเคยไดรับแจกใบปลิว   หรือเอกสารใหความรู
และการทีป่ระชาชน  องคกร   อาสาสมัคร  ใหความรวมมือในปฏิบัติตามโครงการ ยังไม บรรลุ
ผลสํ าเร็จที่ไดต้ังไว
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ในเขตอํ าเภอเมืองขอนแกน
                              จังหวัดขอนแกน

ดํ ารงศักด์ิ    สุริโย

บทคัดยอ

การศกึษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตํ าบล   มีวัตถุประสงคเพื่อทราบคุณลักณะทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เลือก
เปนตวัอยาง               และเพื่อทราบปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตํ าบล   เปนการศึกษาปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ    เก็บ
ขอมลูจากกลุมตัวอยางที่เปน ผูสมัครรับเลือกตั้ง    จํ านวน  123  คน        และเปนผูไมสมัครรับ
เลอืกตัง้  จ ํานวน  277  คน  รวมตัวอยาง  400  คน     จากประชาชนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่
อยูในเขต  11  ตํ าบล      ที่ไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตํ าบลในป  พ.ศ.  2539  ของ
อํ าเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน     การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป
สํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+)       โดยใชสถิติรอยละ  และไค – สแควร (Chi –
Square)  ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้

1)   คุณลกัษณะทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เปนตัวอยางพบวา  สวนใหญ
เปนชาย   อายุอยูระหวาง  45 – 54  ป   เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่  4           มีอาชีพหลักเปน
เกษตรกร   มีรายไดต่ํ ากวา  3,000  บาทตอเดือน   และอาศัยอยูในหมูบาน 5  ปข้ึนไป        และ
เปนผูทีบิ่ดามารดาไมมีตํ าแหนงทางการเมือง    การรับรูดานความสามารถทางการเมืองของตน
เองอยูในระดบัปานกลาง   สวนใหญมีความมุงหมายตอผลประโยชนสวนรวมอยูในระดับมากมี
ความมุงหมายตอผลประโยชนสวนตัวอยูในระดับปานกลาง     สวนมากมีประสบการณทางการ
เมอืงในระดบัตํ าบลหมูบาน          รับรูขาวสารเรื่ององคการบริหารสวนตํ าบลในระดับปานกลาง
และตวัอยางสวนใหญมีความมรูเร่ืององคการบริหารสวนตํ าบลกอนการสมัครรับเลือกตั้งอยูใน
ระดับปานกลาง
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2)  ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการสมัครรับเลือกตั้ง  พบวา     เพศ      อายุ

การศกึษา    อาชีพ    รายได   การรับรูดานความสามารถทางการเมืองของตนเอง     การที่บิดา
มามตํี าแหนง    ความมุงหมายตอผลประโยชนสวนรวม     ประสบการณทางการเมืองในระดับ
ตํ าบลหรอืหมูบาน        การรับรูขาวสารเรื่ององคการบริหารสวนตํ าบลมีความสัมพันธกับการ
สมคัรรับเลือกตั้ง   อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

สวนปจจยัระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบาน  ระดับความมุงหมายตอผลประโยชน
สวนตวัและความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตํ าบล ไมมีความสัมพันธกับการสมัครรับเลือกตั้ง
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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กรณีศึกษาการจัดการฝายในลํ าหวยขุมเหล็ก

ธรรมนญู   บุญไกรสร

บทคัดยอ

กรณศึีกษาการจดัการฝายในลํ าหวยขุมเหล็ก    เปนการศึกษาการจัดการแหลงนํ้ า
ขนาดเลก็โดยองคกรทองถิ่น  มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาการใชประโยชน   การดูแล
รักษาฝาย  และระบบชลประทาน  ศึกษากลุมผูใชนํ้ า    และปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการฝาย
ของกลุมผูใชนํ้ า  โดยใชแนวความคิด เชิงระบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  แนวความคิด
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ    โดยองคกรทองถิ่นและแนวความคิดการจัดการแหลงนํ้ าขนาด
เลก็โดยองคกรชุมชน       สรางกรอบแนวความคิดในการศึกษา  ดํ าเนินการศึกษาระหวาง เดือน
เมษายน – พฤศจกิายน  2539  ทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลจาก  ชาวบาน  ผูรู  หนวยราชการและ
เอกชนทีเ่กีย่วของโดยใชแบบสัมภาษณ    แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง     และจดบันทึกจากการ
สังเกต   สถานทีท่ ําการศึกษา  ไดแก   กลุมผูใชนํ้ าฝายทามะลัยและกลุมใชนํ้ าฝายโสกขามปอม
หมูบานโคกใหญ  หมูที่  8,  10  ตํ าบลบานฝาง   อํ าเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

ผลการศกึษา     พบวา    กลุมผูใชนํ้ าฝายทามะลัยตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ.  2522    โดย
เจาหนาทีข่องทางราชการ  เพื่อใหกลุมทํ าหนาที่จัดการ  การใชประโยชน      และดูแลรักษาฝาย
ทามะลยัทีท่างราชการสรางขึ้น   ปจจุบันกลุมมีสมาชิก  32  คน     คณะกรรมการบริหารงาน  3
ตํ าแหนง   ไดแก  ประธาน   รองประธาน   เลขานุการ      และมีคณะกรรมการกลุมอีกคณะหนึ่ง
จ ํานวน  9  คน   ทํ าหนาที่ควบคุมการทํ างานของคณะกรรมการบริหาร  ในป  พ.ศ.  2526  กลุม
มชีือ่เสยีงมากเนือ่งจากไดรับรางวัลที่  2     ในการประกวดผลงานการจัดการแหลงนํ้ าขนาดเล็ก
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตภายหลังป  พ.ศ.  2530   กลุมประสบปญหาฝายตื้นเขินทํ าให
การจดัการฝายยากขึ้น     นอกจากนั้นไดเกิดความขัดแยงในเรื่องสวนตัวระหวางคณะกรรมการ
บริหาร   ทํ าใหกลุมผูใชนํ้ าฝายทามะลัยไมเขมแข็งดังเดิม

กลุมผูใชนํ ้าฝายโสกขามปอมต้ังขึ้นโดยเจาหนาที่ของทางราชการในป  พ.ศ.  2526
โดยมวีตัถปุระสงคเพื่อใหกลุมทํ าหนาที่ในการจัดการฝายโสกขามปอมที่ทางราชการสรางขึ้น
ปจจบัุนมสีมาชิก 28 คน คณะกรรมการ  5 คน ไดแก ประธาน  รองประธานและกรรมการ 3 คน
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กลุมผูใชนํ ้าทั้งสองกลุมไดจัดใหสมาชิกและชาวบานโคกใหญที่เกี่ยวของ   ไดใช

นํ ้าจากฝายเพือ่ท ําประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ  ไดแก  ใชนํ้ าเพื่อการเพาะปลูกขาวนาป    ใชนํ้ า
เพือ่การเพาะปลกูขาวโพดฝกสดในฤดูแลง    ใชนํ้ าเพื่อการประมง    และใชนํ้ าเพื่อการเลี้ยงวัว
ควาย   นอกจากนั้นกลุมยังจัดใหมีกิจกรรมการดูแลรักษาฝายและระบบการสงนํ้ าเพื่อการใช
ประโยชนในระยะยาว   เชน  การทํ าความสะอาดฝาย    คูนํ้ า    คลองสงนํ้ า     ซอมแซมประตู
นํ ้า  เปนตน   การจัดการฝายและระบบสงนํ้ าดังกลาวขางตน      กลุมไดใชระเบียบกฎเกณฑ
เปนเครื่องมือในการจัดการ

ปจจยัทีเ่กีย่วของกับการจัดการฝายของกลุมผูใชนํ้ า     ไดแก  ปจจัยทางดานนิเวศ
วทิยา   ปจจัยทางดานอุดมการณ   และปจจัยดานสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ปจจยัทางดานนเิวศวิทยา ไดแก ปริมาณฝนมีความเกี่ยวของกับปริมาณนํ้ าในฝาย
และระเบยีบของกลุมผูใชนํ้ า  ลักษณะดินมีความเกี่ยวของกับสภาพของคลองสงนํ้ าและระเบียบ
ของกลุมในการดูแลรักษาคลองสงนํ้ า

ปจจยัทางดานอุดมการณ   ไดแก    ความเชื่อผีเจาปูยอดหวย   ทํ าใหเกิดประเพณี
การท ําบญุยอดหวย  เปนผลใหชาวบานเดินทางไปทํ าบุญยอดหวยที่บริเวณปาตนนํ้ าเปนการไป
ดูแลปาตนนํ ้าซึง่มีสวนเกี่ยวของกับปริมาณนํ้ าในฝาย   ความเชื่อผีเจาที่ประจํ าฝาย     ทํ าใหเกิด
ประเพณสูีตรฝาย เกี่ยวของกับระเบียบการจับปลาจากฝายของชาวบาน

ปจจยัดานสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ปจจัยบางประการ ที่มีผลกระทบ
ถงึผูน ํากลุม  เชน  ความขัดแยงระหวางคณะกรรมการกลุม       สุขภาพของคนในครอบครัวผูนํ า
กลุม  จะมผีลกระทบตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกลุมของผูนํ า  โครงสรางกลุมและความ
เขมแขง็ของการดํ าเนินงาน         วิธีการติดตอส่ือสารแบบปากตอปาก เปนวิธีการสื่อสารที่ใชใน
กลุมผูใชนํ ้าและเปนเครื่องมือในการจัดการฝายอีกอยางหนึ่ง         การใชประโยชนและการดูแล
รักษาฝาย   ท ําใหเกิดการจัดระเบียบทางสังคมในหมูบานโดยไดจัดใหกลุมผูใชนํ้ าอยูภายใตการ
ดูแลของคณะกรรมการหมูบาน   มีผลเกี่ยวของถึงระเบียบในการใชประโยชนและการดูแลรักษา
ฝาย   ความสมัพันธในลักษณะเครือญาติ     เกี่ยวของกับการครอบครองที่ดินในพื้นที่รับนํ้ าจาก
ฝายและโครงสรางของกลุม  ไดแก   คณะกรรมการ   สมาชิก   กฎระเบียบของกลุม   และความ
เขมแข็งของการดํ าเนินงานกลุม
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ขอเสนอแนะส ําหรับหนวยงานพัฒนา  ในการดํ าเนินงานรวมกับกลุมผูใชนํ้ า  ได

แก   1)  โครงสรางกลุมผูใชนํ้ า  ควรสอดคลองกับโครงสรางทางสังคมของชุมชนนั้น   2)  กลุมผู
ใชนํ ้าทีจ่ดัตัง้ขึน้ควรดํ าเนินการใหเปนที่ยอมรับของชุมชนนั้นทั้งทางดานสถานภาพและบทบาท
ของกลุม   3) กลุมผูใชนํ้ าควรมีกฎระเบียบที่สอดคลองผสมผสานกับ   ความเชื่อ     ขนบธรรม
เนยีมประเพณแีละขอปฏิบัติทางสังคมของชุมชนนั้นได     4)   สภาพทางกายภาพของฝายและ
ระบบการสงนํ้ า  มีความเกี่ยวของกับการจัดการฝายของกลุมผูใชนํ้ า    ฝายและระบบการสงนํ้ า
ทีดี่จะท ําใหกลุมผูใชนํ้ าจัดการไดงายขึ้น   5)  ชาวบานในชุมชนที่มีการกอสรางฝาย  ควรมีสวน
รวมในการจดัการตั้งแต  ระยะกอนการกอสราง   ระหวางการกอสราง    และภายหลังการกอ
สรางฝาย   6)  การสรางฝาย  ควรเปนไปเพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของชาว
บาน  7)   ควรใชวิธีการของชาวบานในการจัดการฝาย       หากวิธีการของชาวบานสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคไดเชนเดียวกันกับคํ าแนะนํ าจากภายนอก
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การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตชนบท  :
     กรณีศึกษาตํ าบลศรีณรงค   อํ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร

บันเทิง    เพียรคา

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา          (1)  รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของครวัเรอืนในเขตชนบท           (2)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของครวัเรือนในเขตชนบท   (3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน
ในเขตชนบท

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ  ครัวเรือนในเขตตํ าบลศรีณรงค  อํ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัด
สุรินทร    โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random  Sampling)ดวยการจับสลากหมูบาน
มาเพือ่ศึกษาจ ํานวน  4  หมูบาน  จากทั้งหมด  12   หมูบาน             เก็บขอมูลโดยการจับสลาก
บานเลขทีค่รัวเรือน  จํ านวน  190  ครัวเรือน             การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการ
สัมภาษณ    โดยใชแบบสัมภาษณมีโครงสราง  และเก็บรวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพเบื้องตนเกี่ยว
กบัสภาพของชุมชนและครัวเรือนที่เปนกรณีศึกษา (Case  Study)  จ ํานวน  6  ครัวเรือน  โดยใช
แนวทางการสังเกตและสัมภาษณ  การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป สํ าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร  (SPSS/PC+)      โดยใชสถิติ   รอยละ   คาเฉลี่ย  (X)   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)     ไค สแควร (Chi – Square)     และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple   Regression   Analysis)   ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้

1)   ครัวเรือนในเขตชนบท          มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะที่เปน
ข้ันตอนและวิธีการที่สํ าคัญ  3  ประการ     ไดแก       การทิ้งขยะมูลฝอย     การเก็บรวบรวมขยะ
มลูฝอยและการกํ าจัดขยะมูลฝอย         โดยครัวเรือนในเขตชนบทสวนใหญมีรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกตองบางสวน
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2) ปจจยัที่มีความสัมพันธกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของครัวเรือนใน

ชนบทในลักษณะความสัมพันธแบบ  2 ตัวแปร  (Bivariate  Relationship)   ที่ระดับนัยสํ าคัญ
ทางสถติิ  0.05     ไดแก    ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน   การแบงหนาที่ในการจัดการขยะ
มลูฝอยของครัวเรือน  ความรูเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือน  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ขยะมลูฝอยของครัวเรือน    และการรับรูกฎระเบียบเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน

สวนปจจยัดานจํ านวนสมาชิกของครัวเรือนและความทันสมัยในการอุปโภคบริโภค
ของครวัเรอืน ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ  0.05

3)        ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของครัวเรือนในชนบท
ในลกัษณะความสัมพันธหลายตัวแปร  (Multivariate  Relationship)       ที่ระดับนัยสํ าคัญทาง
สถติิ  0.05   ไดแก  การแบงหนาที่ในการขยะมูลฝอย ของครัวเรือน   ความรูเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ของครัวเรือน  และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือน

สวนปจจยัดานฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน  จํ านวนสมาชิกของครัวเรือน และ
ความทนัสมัยในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน   ไมมีอิทธิพลตอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05
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 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคกาบริหาร
สวนตํ าบลในการพัฒนาหมูบาน : ศึกษาเฉพาะกรณี อํ าเภอเมืองขอนแกน
                                            จังหวัดขอนแกน

ปรัชญา    ศรีภา
บทคัดยอ

วตัถปุระสงคในการศึกษาครั้งนี้   1)    เพื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของสมาชิก
สภาองคการบรหิารสวนตํ าบลในการพัฒนาหมูบาน    2)    เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัการมรสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลในการพัฒนาหมูบาน

กลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษา เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล        ในเขต
อํ าเภอ เมอืงขอนแกน  จังหวัดขอนแกน   จํ านวนทั้งหมด  120  คน       โดยใชแบบสอบถามเปน
เครือ่งมอืในการศกึษา      บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจ   สํ าหรับ
สถติิที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean)    รอยละ (Percentage)  และ  ไคว – สแควร
(Chi – Square)

ผลการศึกษา
1.   ระดบัการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล    ในการพัฒนา

หมูบาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลสวนใหญมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน
ในระดบัมาก  คิดเปนรอยละ  80.0       มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมีสวนรวมในการ
พฒันาหมูบาน  ในระดับนอย  มีเพียงรอยละ  20.0        เมื่อแยกการมีสวนรวมตามขั้นตอนการ
มสีวนรวมในการพฒันาหมูบาน  พบวา    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมีสวนรวมในขั้น
ริเร่ิมการพฒันามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  49.2 รองลงมา คือมีสวนรวมในขั้นประเมินการพัฒนา
คิดเปนรอยละ 42.5   ข้ันวางแผนการพัฒนาและดํ าเนินการพัฒนา  เพียงรอยละ  34.2

2.ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับการมีสวนรวม      ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตํ าบล  ในการพฒันาหมูบาน     พบวา        ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ในการพัฒนาหมูบาน    มี  5  ปจจัย      คือ       ระดับการศึกษา
อุดมการณประชาธิปไตย    การติดตอส่ือสาร    ความคาดหมายผลประโยชน     และบุคลิกภาพ
ความเปนผูน ําในอุดมคติ    สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองค
การบรหิารสวนต ําบล  ในการพัฒนาหมูบาน  คือ  เพศ   อายุ   รายได   สมาชิกภาพ   และความ
เขาใจบทบาทหนาที่
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ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํ างาน
ของคนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม  :  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงาน
                                          ทอกระสอบ

ประสพ   เรียงเงิน

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา        1)   ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
การปองกนัอนัตรายจากการทํ างานของคนงานหญิงในโรงงานทอกระสอบ    2)  ปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํ างาน         3)  ความ
สัมพนัธระหวางความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํ างาน         และ
4)  ปจจยัทีม่อิีทธิพลตอความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํ างาน

กลุมตัวอยางทีศึ่กษา       เปนคนงานหญิงที่ทํ างานในโรงงานทอกระสอบแหงหนึ่ง
จ ํานวน  190  คน   โดยสุมตัวอยางแบบงาย ๆ (Simple  Random  Sampling)        ดวยการจับ
สลากรายชือ่คนงานตามผลัดและแผนกการทํ างานตาง ๆ ในสัดสวนที่เทากัน    การเก็บรวบรวม
ขอมลูเชงิปริมาณใชวิธีการสัมภาษณ   โดยใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง       และเก็บรวบรวม
ขอมลูเชงิคณุภาพเบือ้งตนเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของโรงงาน และคนงานหญิงที่เปนกรณีศึกษา
(Case  Study)  จ ํานวน  6 คน   โดยใชแนวทางการสังเกตและสัมภาษณ     การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS/PC+        โดยใชสถิติ
รอยละ   คาเฉลี่ย (X)     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ไค – สแควร (Chi – Square)     และ
การวเิคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้
1) คนงานหญงิในโรงงานทอกระสอบ     มีความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ

ปองกนัอนัตรายจากการทํ างานในระดับปานกลาง
2) ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความรู        และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกัน

อันตรายจากการท ํางานของคนงานหญิงในโรงงานทอกระสอบ     ในลักษณะความสัมพันธแบบ
2  ตัวแปร  (Bivariate  Relationship)  พบวา
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2.1 )  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํ างาน        การไดรับขอ

มลูขาวสารดานความปลอดภัย   และการจัดสวสัดิการดานความปลอดภัยในโรงงาน          มี
ความสมัพนัธกบัความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํ างาน         อยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05

2.2 )  การไดรับขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย      และการจัดสวัสดิการ
ดานความปลอดภยัในโรงงาน     มีความสัมพันธกับปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการ
ท ํางาน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3)  ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตราย        จากการทํ างานของ
คนงานหญงิในโรงงานทอกระสอบ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

4) ปจจยัทีม่อิีทธิพลตอความรู    และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากการท ํางานของคนงานหญิงในโรงงานทอกระสอบ    ในลักษณะความสัมพันธหลายตัวแปร
(Multivariate  Relationship)  โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พบวา

4.1 )  การจัดสวสัดิการดานความปลอดภัยในโรงงาน   และการไดรับขอมูล
ขาวสารดานความปลอดภัย      มีอิทธิพลตอความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํ างาน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

4.2 ) การไดรับขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย       และการจัดสวัสดิการ
ดานความปลอดภยัในโรงงาน   มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการ
ท ํางาน  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05



76
ทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรที่มีตอเกษตรกรรมทางเลือก :
   กรณีศึกษา ตํ าบลโนนทอง  อํ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน
                                                             วรลักษณ   จรัญรักษ

บทคัดยอ

การศกึษาวจิยัครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ            1)  ศึกษาคุณลักษณะของหัวหนา
ครัวเรอืนเกษตรกรในเขตตํ าบลโนนทอง   อํ าเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแกน  2)  ศึกษาทัศนคติ
ของหวัหนาครวัเรือนเกษตรกรในเขตตํ าบลโนนทองที่มีตอเกษตรกรรมทางเลือก        3)   ศึกษา
ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรในเขตตํ าบลโนนทอง     ที่มีตอ
เกษตรกรรมทางเลือก       4)   ศึกษาปญหาการเกษตรและขอเสนอแนะในการแกไขของหัวหนา
ครัวเรือนเกษตรกร  ในเขตตํ าบลโนนทอง

กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร          ในเขตตํ าบลโนนทอง
จ ํานวน  222  คน  จํ าแนกเปนเพศชาย  105  คน  เพศหญิง  117  คน        การเลือกตัวอยางใช
การสุมแบบแบงกลุมคัดเลือกตัวแทนประชากรโดยการสุมแบบงาย       และการสุมตัวอยางเพื่อ
สัมภาษณใชการสุมแบบบังเอิญ     มีหนวยในการวิเคราะหที่ระดับปจเจกบุคคล    ตัวแปรอิสระ
ทีใ่ชในการวจิยัครั้งนี้ประกอบดวย     เพศ     อายุ    ระดับการศึกษา     ประสบการณดานอาชีพ
การเกษตร     จํ านวนที่ดินถือครอง     แรงงานในครัวเรือน    รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอป     ความ
สามารถพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจ   สถานภาพทางสังคม     ความรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือก
คานยิมในเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอมและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือก  เครื่องมือ
ทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล          ไดแก  แบบสัมภาษณ     การวิเคราะหขอมูลใชการคํ านวณ
คารอยละ  คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติวิเคราะห  Chi – square  โดยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+

ผลการวิจัย พบวา
1.  คุณลกัษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ

52.7   มอีายุโดยเฉลี่ย  47  ป   และสวนใหญคือ  รอยละ  90.5  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ป. 1 – ป. 6)   สํ าหรับประสบการณดานอาชีพการเกษตร พบวา รอยละ  70.3         ไมเคยรวม
กจิกรรมฝกอบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน       สวนผูที่เคยมีประสบการณดังกลาว  สวนใหญ
คือ  รอยละ  20.7  เคยรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานรัฐ
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2. หวัหนาครัวเรือนเกษตรกรในเขตตํ าบลโนนทอง       สวนใหญคือ  รอยละ

55.0  มีทัศนคติที่ไมดีตอเกษตรกรรมทางเลือก
3. ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร   ในเขตตํ าบล

โนนทองทีม่ตีอเกษตรกรรมทางเลือก      จากการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามดวยสถิติ  Chi – Square           มีความสัมพันธที่ระดับสํ าคัญทางสถิติ  .05   พบวา
ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกับทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรในเขตตํ าบลโนนทอง      ไดแก
ความสามารถพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจ   และความรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือก

4.  ปญหาการเกษตรที่พบทั้งปญหาในระดับครัวเรือน    และปญหาในระดับชุมชน
ไมแตกตางกนัมากนัก   ปญหาที่พบ  ไดแก   การขาดแหลงนํ้ าเพื่อการเกษตร   ศัตรูพืช       ขาด
เงนิทนุเพือ่การเกษตรและปญหาการตลาด  ขอเสนอแนะในการแกปญหาของเกษตรกร    ไดแก
การพฒันาแหลงนํ้ าโดยขุดเจาะบอบาดาล       การกั้นฝายทดนํ้ า      ขุดสระ       การใชสารเคมี
ปองกนัและก ําจัดศัตรูพืช   การกูยืมทุนจากแหลงสินเชื่อตาง ๆ        และใหรัฐบาลชวยหาตลาด
รวมทั้งประกันราคาผลผลิตใหแกเกษตรกร
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  :  กรณีศึกษา
                    พื้นที่อํ าเภอนาแหว   จังหวัดเลย

พนัโทสมชาติ  แนนอุดร

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค   (1)  เพื่อศึกษากระบวนการดํ าเนินงานของโครงการ
พฒันาเพือ่ความมัน่คงพื้นที่อํ าเภอนาแหว       (2)   เพื่อประเมินผลการดํ าเนินงานของโครงการ
พฒันาเพือ่ความมัน่คงพื้นที่อํ าเภอนาแหว  ภายหลังสงมอบโครงการ ฯ  ใหกับจังหวัดเลย   วามี
ประสิทธผิลมากนอยเพียงใด      และ  (3)   เพื่อประเมินขอคิดเห็นของขาราชการ และเจาหนาที่
โครงการทีม่ีตอการดํ าเนินงานของโครงการ ฯ ในภาพรวม

ขอมลูทีน่ ําวิเคราะหไดจากขอมูล  2  แหลง   คือ  ขอมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณประชากรกลุมเปาหมาย  และขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ  ไดแก   แผนงานโครงการ
พมพ.อ.นาแหว  สรุปผลการดํ าเนินงานประจํ าป   รวมถึงการจดบันทึกสนามของผูวิจัยเอง

เกณฑสํ าหรับการประเมินครั้งนี้       ผูวิจัยไดกํ าหนดเกณฑประเมินผลความสํ าเร็จ
ต้ังแตรอยละ  70  ข้ึนไป  และคาเฉลี่ย (X) ต้ังแต  3.5  ข้ึนไป

ผลการวิจัย
1.       การศกึษากระบวนการดํ าเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่

อํ าเภอนาแหว (พมพ.)      เมื่อพิจารณาเกณฑประเมินผล  พบวา  การกํ าหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ  พมพ. อ.นาแหว  มคีวามครอบคลุมงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงทุกดาน      การดํ าเนิน
งานตามแผนงานเสรจ็ตามระยะเวลาทีกํ าหนด  ขาราชการและเจาหนาที่โครงการมีความเห็นวา
ราษฎรสามารถพึ่งตนเองไดโดยมีขาราชการเปนผูกระตุนในการใหความชวยเหลือ         และให
โอกาสราษฎรมสีวนรวมในการพัฒนาตามขั้นตอน  ไมมีการรวมอํ านาจการตัดสินใจไวที่หัวหนา
โครงการ  แตมีการมอบหมายความรับผิดชอบใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับไปดํ าเนินการ

2.  การประเมนิผลการดํ าเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อํ าเภอ
นาแหว  เมือ่พจิารณาจากเกณฑประเมิน พบวา การเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ใหสอดคลอง
กบัแผนยทุธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จบรรลุผลสํ าเร็จเปนที่นาพอใจ      โดยเฉพาะเรื่องโครงสราง
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พืน้ฐานมเีพยีงพอสํ าหรับการดํ ารงชีวิตของราษฎร   การแกไขปญหาและชวยเหลือราษฎรที่
ไมมทีีท่ ํากนิ    รวมถึงการปองกันและการแกไขการบุกรุกทํ าลายปาตนนํ้ าลํ าธาร            สํ าหรับ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใหราษฎรพึ่งตนเองได   และปองกันตนเองไดนั้นยังไมบรรลุผล
สํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว

3. การประเมนิขอคิดเห็นของขาราชการ   และเจาหนาที่โครงการที่มีตอการดํ าเนิน
งานของโครงการ ฯ ในภาพรวม  พบวา          ทุกประเด็นที่ไดรับการประเมินจากขาราชการและ
เจาหนาทีโ่ครงการ      เห็นดวยกับการดํ าเนินงานของโครงการวาประสบความสํ าเร็จสรางความ
มัน่คงใหเกดิขึ้นในพื้นที่    และทั้งหมดมีความเชื่อมั่นในโครงการ  พมพ.อ.นาแหว
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การรับจางทํ างานนอกระบบ  :  กรณีศึกษาการทอเสื่อพลาสติก
บานขามปอม  ตํ าบลขามปอม  อํ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแกน

สมยั   นักหินลาด
บทคัดยอ

การศกึษามวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา          (1)   ประวัติและสภาพทั่วไปของหมูบาน
ขามปอม  ตํ าบลขามปอม   อํ าเภอพระยืน   จังหวัด         (2)   กระบวนการรับทํ างานนอกระบบ
(3)   ปจจยัดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการรับจางทํ างานนอกระบบ

การศกึษาครัง้นี้  ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาประวัติและสภาพทั่วไปของ
หมูบานและกระบวนการจางงานนอกระบบ    โดยใชการสัมภาษณกึ่งโครงสรางสัมภาษณผูรูใน
หมูบานตามแนวทางการสัมภาษณ       การศึกษาเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บ
ขอมลูจากกลุมตัวอยางที่เปนผูรับจางทํ างานนอกระบบ  จํ านวน  130  คนและผูไมรับจางทํ างาน
นอกระบบ  จํ านวน  209  คน  รวมตัวอยาง  339  คน                 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
คอมพวิเตอรสํ าเร็จรูป   สํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (SPSS/PC+)  โดยใชสถิติ รอยละและ
ไค – สแควร (Chi – Square)   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1)   บานขามปอม มีอายุประมาณ  123  ป  ต้ังอยูหางจากตัวจังหวัดขอนแกน  33
กโิลเมตร    ปจจุบันมีประชากร  2,497  คน  จํ านวนครัวเรือน  497  ครัวเรือน  ชาวบานประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมเปนหลัก   นับถือศาสนาพุทธ         การรวมกลุมกันในทางสังคมมี  2  รูปแบบ
กลุมทีเ่กดิจากการจัดตั้งโดยทางราชการ   และกลุมที่เกิดจากรวมตัวของชาวบานเอง  เชน  กลุม
เครอืญาต ิ  กลุมผูสูงอายุ  และกลุมรับจางทั่วไป    สํ าหรับการรับจางทั่วไปที่ชาวบานทํ ากันมาก
คือ  การรบัจางทอเสื่อพลาสติก   ผูรับจางสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีศักยภาพการทอเสื่อพื้นบาน
อยูกอนแลว

2)   การบวนการจางงานนอกระบบ  แบงออกเปน  2  แบบ  คือ      (1)   โรงงานนํ า
วสัดุอุปกรณไปสงใหที่บานโดยตรงและรับผลผลิตกลับเมื่อทํ างานเสร็จ  (2)  พอคาทองถิ่นลงทุน
ซือ้วสัดุอุปกรณไปสงใหที่บานโดยตรงและรับผลผลิตกลับเมื่อทํ างานเสร็จ   ลักษณะการจางงาน
เปนการจางเหมารายชิ้น     และมีข้ันตอนครวจสอบคุณภาพของผลงานตามมาตรฐานที่ผูวาจาง
ก ําหนด        การจางงานนอกระบบไมอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม
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3)     ปจจยัดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการรับจางทํ างาน

นอกระบบ  จากการศึกษา  พบวา  เพศ   อายุ  ประสบการณการรับจางทํ างานนอกระบบ  และ
ความพรอมในการท ํางานมีความสัมพันธกับการรับจางทํ างานนอกระบบอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถติิทีร่ะดบั  0.05     สวนระดับการศึกษา    สถานภาพการสมรส    อาชีพหลัก   และรายไดของ
บุคคล  ไมมคีวามสัมพันธกับการรับจางทํ างานนอกระบบอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจ
                 :  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยภูมิ

พ.ต.ท.สะอาด   เวยีงเงิน

บทคัดยอ

วตัถปุระสงคของการวิจัยเพื่อ    1)   ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล       ปจจัยดาน
การบริหาร       ปจจัยดานสมัพนัธภาพทางสังคม        ปจจัยดานสิ่งแวดลอม     และปจจัยดาน
จติวทิยาในการปฏบัิติงานในหนวยงานของเจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจ          2)
ศึกษาระดบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวน
และพลต ํารวจ    3)   ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติบทบาท
หนาทีข่องเจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจ

กลุมตัวอยางในการวิจัย    เปนเจาหนาที่ตํ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจที่ปฏิบัติ
งานทีส่ถานตํี ารวจภธูร  ในจังหวัดชัยภูมิ    จํ านวน  28  สถานี   รวมทั้งสิ้น  320  คน    เปนชาย
305  คน  เปนหญิง  15  คน    โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย     สํ าหรับสถิติที่ใช
ในการวิเคราะห  ไดแก  รอยละ (Percentage)  และไค – สแควร (Chi – Square)

ผลการวิจัย  พบวา
1.  เจาหนาทีตํ่ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจ ที่ปฏิบัติงานที่สถานีตํ ารวจภูธร  ใน

จงัหวดัชยัภมู ิ  มีอายุระหวาง  23 – 32  ป มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  38.75   อายุราชการตั้งแต
19  ปข้ึนไปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  31.25    ระยะเวลาปฏิบัติงานที่สถานีตํ ารวจภูธร 1 – 4  ป
มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ    34.96          ความคิดเห็นดานนโยบายการบริหารงานพบวามีความ
เหมาะสมปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  75.31     ดานการปกครองบังคับบัญชา  พบวามี
ความเหมาะสมปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  45.63   ดานสมัพนัธภาพกับผูบังคับบัญชา
อยูในระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  55.00          ดานสมัพนัธภาพกับเพื่อนรวมงาน
อยูในระดบัปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  58.13        ดานสภาพการทํ างานพบวามีความ
เหมาะสม ปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  70.94         ดานลักษณะของงานพบวานาสนใจ



83
ทาทายความสามารถมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  74.38        ดานความสํ าเร็จในงานอยูใน
ระดบัปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ    67.81   ดานการไดรับยอมรับนับถืออยูในระดับปาน
กลางมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  56.88     ดานการไดรับผิดชอบในงานอยูในระดับปานกลาง
มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ 63.75   ดานความกาวหนาในงานอยูในระดับปานกลางมากที่สุด  คิด
เปนรอยละ 62.81

2.   ระดบัความพึงพอใจการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่   จากการวิจัย     พบวา
เจาหนาทีตํ่ ารวจชั้นประทวนและพลตํ ารวจที่ปฏิบัติงานที่สถานีตํ ารวจภูธร  ในจังหวัดชัยภูมิ   มี
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ระดับสูงมากที่สุด       คิดเปนรอยละ  49.06
รองลงมา  คือ ระดับปานกลางและระดับต่ํ า  คิดเปนรอยละ  46.56  และ  4.38  ตามลํ าดับ

3.   ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จากการวิจัย
พบวา     ปจจัย ดานอายุ      อายุราชการ      นโยบายการบริงาน       การปกครองบังคับบัญชา
สัมพนัธภาพกับผูบังคับบัญชา         สัมพนัธภาพกบัเพือ่นรวมงาน                 สภาพการทํ างาน
ลักษณะของงาน      ความสํ าเร็จในงาน      การไดรับยอมรับนับถือ      การไดรับผิดชอบในงาน
และความกาวหนาในงาน  มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการพัฒนาการเกษตรและโภชนาการ
          เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชดํ าริ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  :  ศึกษากรณี
หมูบานกุดหวา  ตํ าบลดอนดู  อํ าเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน
                                   สนุทร    สิริภกัด์ิ

บทคัดยอ

การศกึษาความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการพัฒนาการเกษตร และโภชนการ
เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตามพระราชดํ าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี : ศึกษากรณีหมูบานกุดหวา ตํ าบลดอนดู  อํ าเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
โดยมวีตัถปุระสงคของการศึกษาเพื่อ  1)  ศึกษาลักษณะสวนบุคคล  การรับทราบขาวสาร  และ
ประโยชนทีป่ระชาชนคาดวาจะไดรับจากโครงการ       2)   ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอ
โครงการพฒันาการเกษตรและโภชนการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   ตามพระราช
ดํ าริ  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี          และ  3)   ศึกษาปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการพัฒนาการเกษตร และโภชนการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชวีติของประชาชน      ตามพระราชดํ าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช
กมุารี   ประชากรในการศึกษาไดแก  ประชาชนบานกุดหวา  ตํ าบลดอนดู  อํ าเภอหนองสองหอง
จงัหวดัขอนแกน  อายุต้ังแต  15  ปข้ึนไป   จํ านวน  357  คน          โดยการสุมตัวอยาง  จํ านวน
191  คน    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณ           ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ และ
ทดสอบความเชื่อถือไดทางสถิติโดยใชวิธีของ Cronbach  ไดคาความเที่ยงเทากับ  0.75     การ
วเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS/PC+   สถติิที่ใช    คือ    คารอยละ     คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาไค - สแควร

ผลการศึกษา
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1. ลักษณะสวนบุคคลของประชาชนบานกุดหวา  ตํ าบลดอนดู    อํ าเภอหนอง

สองหอง   จงัหวดัขอนแกน     พบวา  สวนมากเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  54.50     อายุนอย
กวา  40  ป   คิดเปนรอยละ  67.54                มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ
90.60      สถานภาพสมรสแลวอยูดวยกัน   คิดเปนรอยละ   70.70  อาชีพหลักเกษตรกรรม คิด
เปนรอยละ   78.50   รายไดตอเดือนนอยกวา  3,000  บาท   คิดเปนรอยละ    86.91     และ
สวนใหญมรีะยะเวลาการอาศัยอยูในหมูบานนอยกวา  20 ป  คิดเปนรอยละ   46.60

2. ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการพระราชดํ าริ ฯ
2.1 ประชาชนมคีวามเห็นวา  โครงการ ฯ พระราชดํ าริ ฯ จะทํ าใหประชาชนได

รับประโยชน  จากโครงการ ฯ  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  (X = 2.54)
2.2 ประชาชนเขารวม โครงการ ฯ พัฒนาแหลงนํ้ าในไรนา  คิดเปนรอยละ

70.70และ เห็นดวยกับโครงการ ฯ  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (X = 2.40)
2.3 ประชาชนเขารวม โครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม  คิดเปนรอยละ  67.50

และเหน็ดวยกับโครงการ ฯ  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (X = 2.48)
2.4 ประชาชนสงบุตรเขารวมโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คิดเปนรอยละ

43.90 และ เห็นดวยกับโครงการ ฯ  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 2.67)
2.5 โครงการกอสรางทางหลวงในชนบทชั้นที่  3 ประชาชน เห็นดวยกับโครง

การ ฯ  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  (X = 2.71)
3. ความสมัพนัธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอโครงการพระราชดํ าริ ฯ

3.1 เพศ  อาย ุ การศึกษา  และอาชัพหลัก  ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน  ไมมี
ความสมัพนัธกบัความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการพระราชดํ าริ ฯ  ทุกโครงการอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.2 สถานภาพสมรส  รายไดตอเดือน   ประโยชนที่คาดวาจะไดจากโครงการ
ฯ  การรบัทราบขาวสาร         มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการกอสราง
ทางหลวงในชนบทชั้นที่  3 (ราดยาง)    อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.3 การเขารวมโครงการหรือการไมเขารวมโครงการ     ไมมีความสัมพันธกับ
ความคดิเหน็ของประชาชนตอโครงการพระราชดํ าริ ฯ ทุกโครงการอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีทอผาไหม  :
            ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสงเสริมศิลปาชีพ
                    อํ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ

                        พันโทสรุจิตร   อูตะเภา

  บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค    เพื่อศึกษา  1)    ขอมูลทั่วไปของที่มีสวนรวมในการ
ทอผาไหม     2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีทอผาไหมในโครงการสงเสริม
ศิลปาชีพ   อํ าเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ

การศกึษาครั้งนี้       ไดใชการวิจัยแบบสํ ารวจทํ าการเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณ
ประชากรเปาหมาย      คือ  สตรีที่เปนสมาชิกโครงการสงเสริมศิลปาชพี   อํ าเภอเขาวง   จังหวัด
กาฬสนิธุ  จ ํานวน  103  คน      ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบชวงชั้น      ทํ าการวิเคราะหขอมูลโดยใช
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน  คา   F - test
คา  Z   test

ผลการวิจัย
1)   ขอมูลทั่วไปของที่มีสวนรวมในการทอผาไหม       ในโครงการสงเสริมศิลปาชีพ

อํ าเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ     ไดพบวา  สตรีสวนรวมในการทอผาไหม        สวนใหญมีอายุ
ระหวาง  25 – 65 ป     จบการศึกษาประถมปที่  6    ทอผาไหมเปนอาชีพเสริม    รายไดระหวาง
10,001 – 15,000 บาทตอป  มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว   มีทัศนคติที่ตองการใหมีการพัฒนา
เพือ่เพิม่รายไดจากการทอผาไหม     คานิยมเชิงพุทธ  ไดพบวา สตรีสวนใหญใหทานโดยทํ าบุญ
ตักบาตรพระสงฆตอนเชา   รักษาศีล  5  ขอ   การปฏิบัติสมถภาวนา   จะแสวงหาผูชวยแนะนํ า
การภาวนามากกวากิจกรรมอื่นๆ
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สวนการมสีวนรวมในดานการฝกอบรมการทอผาไหม         ไดพบวา      สวน

มากจะมาฝกยอมสีและฝกทอผากับโครงการสงเสริมศิลปาชีพ          ดานการรวมกิจกรรมการ
ทอผาไหมและการจ ําหนายสวนมากจะทอผาไหมอยูที่บานและขายผาไหมเองตามทองตลาด
การเขารวมกิจกรรมกับโครงการสวนมากจะมารับเสด็จพระบรมวงศานุวงค เจาหนาที่ของโครง
การมสีวนชวยอยางมากกับสมาชิกโดยสวนรวม

2)  ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีทอผาไหมในโครงการสงเสริม
ศิลปาชีพ   อํ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ   ไดพบวา   ปจจัยดานการศึกษา   ประเภทครอบครัว
การชวยเหลอืของญาติ – พี่นอง  มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีทอผาไหม         สวน
ปจจยัดานอายุ   อาชีพ   การชวยเหลือของบุตร – ธิดา      การชวยคิดลายผาไหมของครอบครัว
ญาต ิ- พีน่อง   และรายไดไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีทอผาไหม

ทศันคตมิคีวามสมัพันธกับการมีสวนรวมของสตรีเฉพาะในดานการทอผาไหมและ
การจ ําหนาย   สํ าหรับคานิยมเชิงพุทธ     ดานภาวนา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรี
ทัง้หมดและในดานทาน มีความสัมพันธกับการทอผาไหมและการจํ าหนาย
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอํ านาจ

หนาที่ของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล :  ศึกษากรณีอํ าเภอเมือง
                                   จังหวัดขอนแกน

          สเุชษฐ    มีไมตรีจิตต

บทคัดยอ

การศกึษาวิจัยครั้งนี้     มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา        1)  ลักษณะขอมูลทั่วไปของ
กรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตํ าบล      2)  ความสามารถในการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตํ าบล 3)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามอ ํานาจหนาที่ของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล

กลุมตัวอยางในการศึกษา  คือ  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  ในเขต
อํ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน  จํ านวน  98  คน จาก 14  องคการบริหารสวนตํ าบล  โดยใชแบบ
สอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล            สํ าหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก
รอยละและไคสแควร

ผลการวิจัย
1.   ลักษณะขอมูลทั่วไปของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล     จากการ

ศึกษาพบวา  กรรมการบริหารจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด    คิดเปนรอยละ  46.9
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  66.3   มีประสบการณการทํ างานในตํ าบล
หมูบาน  คิดเปนรอยละ  87.8      เปนกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้งมากที่สุด  คิดเปนรอยละ
57.1       ไดรับขอมูลขาวสารในระดับมากมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  80.8        เคยไดรับการฝก
อบรมมจี ํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ  88.8และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการมาก
คิดเปนรอยละ  65.3

2.   ระดบัความสามารถในการปฏิบัติงานตามอํ านาจหนาที่   ของกรรมการบริหาร
องคการบรหิารสวนตํ าบล     พบวา       กรรมการบริหารมีระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยูในระดบัปานกลาง   คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาคือ  ระดับมาก   และระดับนอย  คิดเปน
รอยละ  40.8  และ  5.0  ตามลํ าดับ
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3.      ปจจยัที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอํ านาจ

หนาทีข่องกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  จากการศึกษา         พบวามี  2  ปจจัยที่มี
ความสมัพนัธกับความสามารถในการปฏิบัติงาน   ไดแก     การไดรับการฝกอบรม  และการ
สนบัสนนุจากหนวยงานราชการ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูปวยเอดส

ทิพธญิา   เฮียงสอน

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแล
ผูปวยเอดส   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูปวยเอดส

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ       ครอบครัวที่พาผูปวยเอดสมารับบริการที่แผนก
ผูปวยนอก  และแผนกผูปวยใน   โรงพยาบาลโรงติดตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         กิ่งอํ าเภอ
บานแฮด   จงัหวดัขอนแกน ต้ังแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม  2543 จํ านวน141ครอบครัว
เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ        วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
โปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+ (Statistical   package   for   the   Social  Science/personal
computer)   สถติิทีใ่ชประกอบดวย   คาความถี่   คารอยละ    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูปวยเอดส  ใช
คาทดสอบ ไค – สแควร (Chi – Square   test)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1)   บทบาทของครอบครัวในการดูแลผูปวยเอดส  ดานรางกาย   ดานจิตใจ    ดาน

สังคม   รวม  3  ดาน  อยูในระดับปานกลาง
2)   คุณลักษณะของครอบครัวผูปวยเอดส   สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว    รายได

ของครอบครวัตอเดือน  ต่ํ ากวา  3,000  บาท   ครอบครัวผูปวยเอดส    มีปญหาความสัมพันธใน
ครอบครวัอยูในระดับนอย   และมีปญหาดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง   ครอบครัวผูปวย
เอดสไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร  ดานทรัพยากร     ดานจิตใจ รวม  3  ดาน
อยูในระดับปานกลาง

3)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูปวยเอดส     โดย
ใชคาสถิติ ไค – สแควรทดสอบ  พบวา    ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของครอบครัวในการ
ดูแลผูปวยเอดส  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  คือ  ประเภทของครอบครัว รายไดของ
ครอบครวั   ปญหาดานเศรษฐกิจ  การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารและดานทรัพยากร
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ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอมาตราการบังคับใชกฎหมาย
     หมวกนิรภัยที่เหมาะสมในเขตเทศบาลนครขอนแกน

    พนัตํ ารวจตรี บัญชร   มาลีศรี

บทคัดยอ

การวจิยันี ้มจีดุมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของตอมาตรการบังคับ
ใชกฎหมายหมวกนริภัยที่เหมาะสมในเขตเทศบาลนครขอนแกน โดยดํ าเนินการวิจัยเชิงนโยบาย
สาธารณะ  (Public  Policy  Research) ตามกระบวนการวิจัยของ  Ann  Majchrzak  และเสนอ
แบบจ ําลองแนวความคิดการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัยที่เหมาะสม     ตามแนวความคิดของ
Stokey  and  Zeckhauser  มวีตัถปุระสงคเพื่อ      1)   ศึกษาคุณลักษณะบุคคลของผูเกี่ยวของ
ลักษณะทัว่ไปของปจจัยดานจิตวิทยาสังคม            ปจจัยดานมาตรการใชกฎหมายหมวกนิรภัย
มาตรการปจจุบันและมาตรการอนาคต   และการเลือกมาตรการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัยที่
เหมาะสม       2)   ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอมาตรการบังคับใชกฎหมายหมวก
นริภัย  มาตรการปจจุบันและมาตรการอนาคต 3)   ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความ
คิดเหน็ของผูเกี่ยวของตอมาตรการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัยมาตรการปจจุบันและมาตรการ
อนาคต    และ  4)   เสนอแบบจํ าลองการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัยที่เหมาะสมในอนาคตใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน เพื่อเปนพื้นฐานในการกํ าหนดนโยบายในการบังคับใชกฎหมายหมวก
นริภัยที่เหมาะสมในอนาคตตอไป

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย          ใชการสุมแบบแบงพวกกลุมตัวอยาง (Stratified
Sampling) ประกอบไปดวยผูเกี่ยวของในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จํ านวน  7  พวก  รวมทั้งสิ้น
406  คน   ประกอบดวย  1)   กลุมผูใชรถจักยานยนต    2)  กลุมผูใช รถยนต  3) กลุมผูบังคับใช
กฎหมายหมวกนิรภัย          4)  กลุมผูผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัย    5)   กลุม
เจาพนกังานในกระบวนการยุติธรรม    6)  กลุมบุคลากรในสถานศึกษา         และ  7)   กลุมผูคา
รถจกัยานยนต     และเก็บขอมูลโดยการสุมโดยบังเอิญ  (Accidental  Sampling)   ตามสัดสวน
ประชากรในแตแตละกลุม Proportional  to size)โดยใชแบบสัมภาษณมีโครงสราง (Structured
Interview)การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
SPSS/PC+   โดยใชสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย (X)  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)และ ไค – สแควร
(Chi – Square)  ทีร่ะดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05
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ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.   กลุมตัวอยางมีคุณลักษณะทั่วไป  คือ  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง     มีอายุ

ระหวาง  21 – 30  ป      สวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด เปนนักเรียน/
นกัศกึษามากกวากลุมอ่ืน    มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง  1,000 – 5,000  บาท มีรถจักยานยนต
เปนของคนเอง   และใชรถจักยานยนต เปนพาหนะในชีวิตประจํ าวันมากที่สุด   กลุมตัวอยางเคย
ประสบอบัุติเหตุจราจร    และเคยพบเห็นคนอื่นประสบอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด

2.  กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาสังคม     โดยเห็น
ดวยกบัระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูกฎหมายหมวกนิรภัย  ในระดับ “มาก” มากที่สุด  รอง
ลงมาคอื  ความรูความเขาใจกฎหมายหมวกนิรภัย การเรียนรูทางสังคม และวิธีดํ าเนินการจับกุม
ของตํ ารวจ

3. กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานมาตรการบังคับใชกฎหมาย
หมวกนริภัยโดยเหน็ดวยกับ “มาตรการอนาคต” มากกวา “มาตรการปจจุบัน” และตองการเลือก
มาตรการอนาคตมาเพื่อบังคับใชในอนาคต

4.    ปจจยัดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็นของ
ผูเกีย่วของตอมาตรการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัย   มาตรการอนาคต  ไดแก การเปนเจาของ
พาหนะ   และประสบการณ   อุบัติเหตุจราจร  ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05

สวนปจจยัเพศ     อายุ    อาชีพ    ระดับการศึกษา      สถานภาพสมรส   รายได
ชนดิของพาหนะทีใ่ชในชีวิตประจํ าวัน ไมมีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอ
มาตรการบงัคบัใชกฎหมายหมวกนิรภัย  มาตรการอนาคต   ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05

5.  ปจจยัดานจิตวิทยาสังคมที่มีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ตอมาตรการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัย   มาตรการอนาคต     ไดแก   1)   ระดับความคิดเห็น
เกีย่วกบัการเรยีนรูทางสังคมที่ไดรับจากครอบครัว กลุมเพื่อน สถานศึกษา และหนวยงานของรัฐ
2)  ระดบัความรูความเขาใจในวิธีการบังคับใชกฎหมาย  3)   ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู
กฎหมายหมวกนิรภัยที่ไดจากรณรงค  โฆษณา ประชาสัมพันธ จากประสบการณอุบัติเหตุจราจร
และจากการด ําเนินคดีของตํ ารวจ  4) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีดํ าเนินการจับกุมของตํ ารวจ
ทีไ่ดรับจากการจับกุมของตํ ารวจแบบไมสมํ่ าเสมอเรียกรองผลประโยชน   และจากวิธีดํ าเนินการ
ของต ํารวจแบบปลอยปละละเลยไมจับกุม  ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05
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  6.มาตรการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัยที่เหมาะสมในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน  ในอนาคตควรมีรูปแบบการบังคับใชที่เหมาะสม  ดังนี้  คือ
6.1   มาตรการแบบไมเปนทางการ  ประกอบดวย  1)   การรณรงค  โฆษณา

ประชาสมัพนัธ   2)   การใหความรูดานกฎหมายหมวกนิรภัย   3)  การใหรางวัล  และสัญลักษณ
ทางบวก    4)  การใหเขามามีสวนรวม

6.2   มาตรการแบบเปนทางการ    ประกอบดวย    1)   การวากลาวตักเตือน
2)  การเก็บขอมูลผูกระทํ าผิดอยางเปนระบบ   3)   การปรับ  4) การใชมาตรการเสริมแบบตาง ๆ
คือ  การภาคทัณฑ การพักใชใบอนุญาตขับข่ี การฝกอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
การตดัคะแนนใบอนุญาตขับข่ี    การใหทํ างานเพื่อสังคม  การเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี  การเพิ่ม
โทษเมือ่กระท ําผิดซํ้ า    การดํ าเนินคดีในศาลจราจร  การงดใชรถจักรยานยนต  และ  การใชโทษ
จํ าคุกระยะสั้น
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ประจญ   กิ่งมิ่งแฮ

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงคที่สํ าคัญ   คือ  1.เพื่อทราบขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ     ใน
ดานคณุลกัษณะสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมทางสังคม          2.   เพื่อศึกษาระดับความตองการ
สรางเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุ 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการสรางเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   ไดแก  ผูสูงอายุ  ที่มีอายุต้ังแต  60  ปข้ึนไป ที่อาศัย
อยูในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  จํ านวน  330  คน   เพศชาย  132  คน  และเพศหญิง  198  คน
เครือ่งมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล       คือ   แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น    และไดประยุกต
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิาร     แลวนํ ามาหาความ
เทีย่งตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)   โดยผูทรงคุณวุฒิ  จํ านวน  4  ทาน   และหาคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ(Reliability)โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (CronBach’s  alpha
Coefficient)  ไดคาเทีย่งตรงของเครื่องมือ เทากับ  0.945 แลวนํ าไปเก็บรวบรวมขอมูล  ระหวาง
เดอืนเมษายน – มิถุนายน  2541            เมือ่ไดขอมูลแลว  ผูวิจัยไดนํ าขอมูลมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติที่ใชทางสังคมศาสตร  คือ  SPSS/PC+ หาคารอยละ หาคาเฉลี่ย(X)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  โดยใชสถิติ ไค – สแควร
(Chi – Squares)

ผลการวิจัย  พบวา
1.   ระดับความตองการ

1.1   ผูสูงอายุ มีระดับความตองการมาก เฉพาะในการสรางเสริมสุขภาพกาย
ในรายการพฒันานํ ้าหนักตัวที่เหมาะสม   สวนในดานอื่น ๆ มีระดับความตองการนอย

1.2 ผูสูงอายุ มีระดับความตองการสรางเสริมสุขภาพ       ดานสุขภาพจิตและ
สุขภาพทางสังคมอยูในระดับความตองการมากในทุกรายการ
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2. ความสัมพันธระหวางปจจัย

2.1  อาชพีมคีวามสัมพันธกับความตองการสรางเสริมสุขภาพทั้งดานสุขภาพ
กาย    สุขภาพจติ   และสุขภาพทางสังคม   สวนเพศ  มีความสัมพันธเฉพาะความตองการสราง
เสริมสุขภาพจิต

2.2  เพศ   ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส และรายได  ไมมีความสัมพันธ
กบัความตองการ   สรางเสริมสุขภาพในทุกดาน

2.3   สถานภาพลักษณะครอบครัว       และสถานภาพทีอยูอาศัย  ไมมีความ
สัมพนัธกบัความตองการ   สรางเสริมสุขภาพทุกดาน แตที่อยูอาศัย     มีความสัมพันธกับความ
ตองการ   สรางเสริมสุขภาพ เฉพาะสุขภาพกายเทานั้น

ผูวจิยัเสนอแนะวา การจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุรูจักการเสริมเสริมสุขภาพนั้น    ควร
จดัใหครอบคลุมในทุกดาน  คือ  ดานสุขภาพกาย   สุขภาพจิต   และสุขภาพทางสังคม
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการดํ าเนินงานตามโครงการ
 การศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบท (กศ.พช.) ของผูดํ าเนินงาน
       :  ศึกษาเฉพาะกรณีใน  อํ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลํ าภู

ประดิษฐ    มาสุข

บทคัดยอ

การศกึษาวจิัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)   ลักษณะขอมูลทั่วไป      ปจจัย
ดานการศกึษาในโครงการ        ปจจัยดานความคาดหวังและประโยชนที่จะไดรับ       ปจจัยดาน
จริยธรรม       2)   ความสามารถในการดํ าเนินงานตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานใน
เขตชนบทของผูดํ าเนินงาน     3) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการดํ าเนินงานตาม
โครงการการศกึษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทของผูดํ าเนินงาน

กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ ผูดํ าเนินงานในเขตอํ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลํ าภู
จ ํานวน  268  คน  จาก  75  โรงเรียนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สํ าหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  รอยละ   และไค - สแควร

ผลการวิจัย
1. ลักษณะขอมลูทั่วไปของผูดํ าเนินงาน    จากการศึกษา     พบวา     ผูดํ าเนินงาน

สวนใหญเปนชายมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  89.8    อายุ  ชวงอายุอยูระหวาง  25 – 40  ป  มาก
ทีสุ่ดคดิเปนรอยละ  44.9       รายไดต่ํ ากวาหรือเทากับ  15,000  บาท มากที่สุด   คิดเปนรอยละ
53.7         ระดับการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไปมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  83.5     การศึกษาตอใน
ระดบัสูงขึน้ไปมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  62.4  ตํ าแหนงในการศึกษาครั้งนี้แยกออกเปน  2  สวน
ตํ าแหนงครูผูสอน  อาจารย 2  พบมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  88.0     ประสบการณในการทํ างาน
ต่ํ ากวาหรอืเทากับ  20  ป  พบมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  55.1     ที่พักอาศัย  บานพักของตนเอง
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  81.5

ปจจยัเกีย่วกับการศึกษาในโครงการ    การฝกอบรมตามโครงการ  กศ.พช.  1  คร้ัง
มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  78.6       การรับรูขาวสาร ในระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ
61.0
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ปจจยัดานความคาดหวังและประโยชนที่ไดรับตองการชวยเหลือชุมชนในระดับ

มาก  มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  35.4       ไดรับการยอมรับจากชุมชน ในระดับมาก  มากที่สุด
คิดเปนรอยละ  34.3     การไดรับพิจารณาความดีความชอบ  เคยไดรับมากที่สุด   คิดเปนรอย
ละ  65.7

ปจจัยทางดานจรยิธรรม   การปฏิบัติตนดานจรยิธรรมในระดับปานกลาง มากที่สุด
คิดเปนรอยละ  36.9

2.ระดบัความสามารถในการดํ าเนินงานตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบาน
ในเขตชนบท   พบวา       ผูดํ าเนินงาน  มีความสามารถในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  36.9
ระดบันอยและระดับมากใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  31.7  และ  31.4   ตามลํ าดับ

3.  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับความสามารถในการดํ าเนินงานตามโครงการ     การ
ศึกษาเพือ่พฒันาหมูบานในเขตชนบท  จากการศึกษา  พบวา  มี  10  ปจจัย ไดแก  อายุ   ระดับ
การศกึษา   การศึกษาตอเนื่อง  การฝกอบรม   การรับรูขาวสาร   ความคาดหวังในการชวยเหลือ
ชมุชน    การยอมรับจากชุมชน   การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ   จริยธรรมสํ าหรับนักเรียน
และจริยธรรมสํ าหรับชุมชน
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสัมพันธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันในครอบ
ครัวผูติดเชื้อเอดส  :  ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการบานนิจจานุเคราะห

รตันกุล   โพธิ

               บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค   เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพของสมาชิกที่อยู
รวมกนัในครอบครัวผูติดเชื้อเอดส คร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณี โครงการบานนิจจานุเคราะห
มวีตัถุประสงคของการศึกษา  คือ    1)ลักษณะสมัพนัธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันในครอบครัว
ผูติดเชือ้เอดส     2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสัมพันธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันในครอบครัว
กบัผูติดเชือ้เอดส     ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้        เปนการวิจัยเชิงสํ ารวจโดยใชวิธี
การเกบ็ขอมูลเชิงปริมาณจากเครื่องมือซึ่งเปนแบบสัมภาษณ   และไดนํ าไปสัมภาษณ   กลุมตัว
อยางทีไ่ดจากประชากรเปนสมาชิกที่อาศัยดวยกันในครอบครัวผูติดเชื้อเอดส  จํ านวน  142 ราย
จากจ ํานวนทั้งสิ้น  220  ราย         แลวนํ ามาประมวลโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอร โปรแกรม
SPSS/PC+    โดยเลอืกใชสถิติคาความถี่   รอยละ     คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
บรรยายลกัษณะของกลุมประชากรและปจจัยตาง ๆ       และใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพยีรสันในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ผลจากการวิจัยสรุปไดดังนี้
1)    คุณลกัษณะสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว      ผูติดเชื้อเอดสที่ตอบแบบ

สัมภาษณเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  รอยละ  52.8     สวนใหญมีอายุ  56  ปข้ึนไป  รอยละ
28.2      โดยมีอายุเฉลี่ย  45.11  ป        สถานภาพสมรสแตงงานและอยูดวยกัน  รอยละ  72.5
การศกึษาระดับชั้นประถมศึกษา  รอยละ  72.5    ประกอบอาชีพเกตรกรรม  รอยละ  49.5    มี
รายไดต่ํ ากวา  3,000  บาท  รอยละ  48.6  โดยมีรายไดเฉลี่ย  2,317.61  บาท    มตํี าแหนงเปน
หวัหนาครอบครัวหรือคูสมรสของหัวหนาครอบครัว  รอยละ  71.1          มคีวามสัมพันธกับผูติด
เชือ้เอดสเปนบิดาหรือมารดา  รอยละ  51.4            ระยะเวลาที่ทราบวาสมาชิกในครอบครัวติด
เชือ้เอดสระหวาง ต่ํ ากวา  3  ป  รอยละ  62.0  โดยมีคาเฉลี่ย  3.37  ป
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2)  คุณลกัษณะของครอบครัว     พบวา   จํ านวนสมาชิกที่อยูรวมกันในครอบ

ครัวผูติดเชื้อเอดสอยูระหวาง  5 – 9  คน  รอยละ  64.1  โดยมีคาเฉลี่ย  6.07  คน   รายไดของ
ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง  ต่ํ ากวา  5,000  บาท  รอยละ  60.6  มีคาเฉลี่ย  5,222.54
บาท   และมภีาวะทางเศรษฐกิจ คือ  มีรายไดไมพอเพียงและมีหนี้สิน  รอยละ  85.2

3)   สัมพนัธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันในครอบครัวผูติดเชื้อเอดส  พบวา    อยู
ในระดับมาก   คาเฉลี่ย  2.71          การรับรูเกี่ยวกับโรคเอดสของสมาชิกในครอบครัวผูติดเชื้อ
เอดส  พบวา  อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  5.03            ทศันคติเกี่ยวกับโรคเอดสของสมาชิกใน
ครอบครวั  ผูติดเชื้อผูปวยเอดส  พบวา อยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย  2.30 โดยการสนับสนุน
ทางสงัคมของสมาชิกในครอบครัวผูติดเชื้อเอดส  พบวา  อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  2.71

4)     ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับสัมพันธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันในครอบครัว
ผูติดเชื้อเอดส  พบวา    ปจจัย  อายุ  (r = 0.2488)        สถานภาพสมรสแตงงานและอยูดวยกัน
(r = 0.2050)         การศึกษาระดับประถมศึกษา  (r = 0.2309)           เปนบิดามารดาของผูติด
เชื้อเอดส  (r = 0.1923)     การรับรูความรุนแรงของโรคเอดส  (r = 0.1666)    การรับรูประโยชน
และอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพิอ่ปองกันโรคเอดส  (r = 0.4278)         ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส
(r = 0.2460)       การสนับสนุนดานทรัพยากร   (r = 0.2977)     และการสนับสนุนดานอารมณ
และสังคม  (r = 0.4615)        มีความสัมพันธเชิงบวกกับสัมพันธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันใน
ครอบครวัผูติดเชื้อผูปวยเอดสที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  .05               สวนปจจัย อาชีพรับจาง
(r = -0.2784)  และรายไดเฉลี่ยของครอบครัว  (r =- 0.2564)             มีความสัมพันธเชิงลบกับ
สัมพนัธภาพของสมาชิกที่อยูรวมกันหลังทราบวาสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อเอดส(r = -0.3158)
และรายไดเฉลี่ยของครอบครัว  (r =- 0.2564)           มีความสัมพันธเชิงลบกับสัมพันธภาพของ
สมาชกิทีอ่ยูรวมกันในครอบครัวผูติดเชื้อเอดส  ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05
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การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภหลังรับคํ าปรึกษาโรคธาลัสซี

เมีpของสถานสงเสริมอนามัยแมและเด็ก   อํ าเภอพล    จังหวัดขอนแกน
ศรสีวาท     ชัยสิทธิ์

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา       1)   ปจจัยสวนบุคคล           ปจจัยดาน
จติวทิยาสงัคม    และปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม     2)   การดูแลสุขภาพตนเองของหญิง
ต้ังครรภหลังรับคํ าปรึกษาโรคธาลสัซเีมยี    3)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพตนเอง
ของหญิงตั้งครรภหลังรับคํ าปรึกษาโรคธาลัสซีเมีย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  หญิงตั้งครรภหลังรับคํ าปรึกษาโรคธาลัสซีเมียใน
สถานสงเสรมิอนามัยแมและเด็ก   อํ าเภอพล   จังหวัดขอนแกน   จํ านวน  125  ราย       ระหวาง
เดอืน ตุลาคม  2541 -  มีนาคม  2542     โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลู         นํ าขอมูลที่ไดวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสังคม
ศาสตร (Statistical   Package   for   Social   Science/Personal   Computer  =  SPSS/PC+)
สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  คือ   การแจกแจงความถี่ (Frequency)   รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean)            คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)           และไค – สแควร
(Chi – Square)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1)   คุณลกัษณะของหญิงตั้งครรภ  พบวา       สวนใหญมีอายุระหวาง  21 – 30  ป

ประกอบอาชีพหลัก  คือ   เกษตรกรรม  สํ าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด    มีรายได
ตอเดอืนอยูระหวาง  1,000 – 3,000  บาท   ประสบการณดานการตั้งครรภ  พบวา หญิงตั้งครรภ
สวนใหญมีอายุครรภ  21 – 30  สัปดาห           การตั้งครรภเปนครรภที่  2  จํ านวนการฝากครรภ
2  คร้ัง   หญิงตั้งครรภทั้งหมดที่รับคํ าปรึกษา    ไมเคยรับคํ าปรึกษาโรคธาลสัซีเมีย    มีเพียงสวน
นอย (3.2%)   ที่รูจักโรคธาลสัซเีมยี   โดยไดรับความรูจากสื่อวิทยุ   และโทรทัศน       ปจจัยดาน
จติวทิยาสงัคม  พบวา   ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ  อยูในระดับดี          การรับรู
ภาวะโลหิตจางอยูในระดับดีความรูเกี่ยวกับโรคธาลสัซีเมีย   อยูในระดับปานกลาง        ทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคธาลสัซเีมยีอยูในระดับดี   ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม  พบวา   การสนับสนุน
จากครอบครวัอยูในระดับมากและปานกลางเทากัน   และการสนับสนุนดานสื่อเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยอยูในระดับปานกลาง
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2)   การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภหลังรับคํ าปรึกษาอยูในระดับดี

เมือ่พจิารณาเปนรายดาน  พบวา   การดูแลสุขภาพตนเองที่อยูในระดับดี   คือ   การไดรับอาหาร
ทีม่ปีระโยชน   การพักผอนและการปฏิบัติตนดานสุขนิสัยประจํ าวัน  และใสใจในสุขภาพตนเอง

3)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ      หลังคํ า
ปรึกษาโรคธาลสัซเีมยี อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยใชคา Chi – Square ทดสอบ
ไดแก  จ ํานวนการตั้งครรภ    ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภ  ทัศนคติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภ และการสนับสนุนจากครอบครัว
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บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการขยะโรงพยาบาล
    :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดหนองบัวลํ าภู

สยมุพร   พรหมจารีต

บทคัดยอ

การศกึษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา            1)   กระบวนการจัดการขยะของ
โรงพยาบาล      2)   บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการขยะ       3)   ปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกบัการปฏิบัติตามบทบาทในการจัดการขยะของบุคลากรสาธารณสุข     กลุมตัวอยางใน
การศกึษา  คือ  บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน       จงัหวดัหนองบัวลํ าภู
ทัง้หมด  4  แหง              โดยศกึษาในกลุมบุคลากรสาธารณสุข  3  กลุมที่มีบทบาทแตกตางกัน
กลุมแรกผูที่มีบทบาทในการเก็บ   ทิ้งและแยกขยะ   สุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling)
โดยวธิีบังเอิญ  จํ านวน  150  คน       กลุมที ่ 2   ผูที่มีบทบาทในการขนลํ าเลียงและรวบรวมขยะ
ศึกษาจากกลุมเปาหมายทั้งหมด  33  คน      และกลุมที ่ 3  ผูที่มีบทบาทในการกํ าจัดขยะศึกษา
จากกลุมเปาหมายทัง้หมด  8  คน  รวมจํ านวนตัวอยางทั้งสิ้น  183  คน    การเก็บรวบรวมขอมูล
เชงิปริมาณใชแบบสอบถาม                การเกบ็ขอมูลเชิงคุณภาพใชแนวทางการสังเกตและแบบ
สัมภาษณมีโครงสราง   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูปสํ าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+)   สถิติที่ใช   ไดแก   รอยละ   คาเฉลี่ย (X)       สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน  (S.D.)   ไค – สแควร (Chi – Square)    และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s  Product – Moment  Correlation  Coefficient)  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1)   กระบวนการจัดการขยะของโรงพยาบาล  แบงออกเปน  2  ประเภท        ไดแก
การจัดการขยะทั่วไป   และการจัดการขยะติดเชื้อ      แตละประเภทมีกระบวนการจัดการเปน  3
ข้ันตอน  คือ  การเก็บ  ทิ้งและแยก การรวบรวมและขนลํ าเลียง  และการกํ าจัด  โดยโรงพยาบาล
ชมุชนทกุแหงจัดการขยะไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

2)   บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการขยะ          สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง  แบงบทบาทออกเปน  3  บทบาทที่แตกตางกัน   ไดแก   บทบาทในการเก็บ  ทิ้ง  และ
แยกขยะ   บทบาทบุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทใกลเคียงกันคือ  อยูในระดับปานกลาง
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3)   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาท         ในการจัดการขยะ

ของบคุลากรสาธารณสุข  ไดแก  สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษา   การรับรูบทบาท  และแรง
จงูใจ อยางมนียัส ําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สวนปจจัยดานเพศ   อายุ   ฐานะทางเศรษฐกิจ   
อายรุาชการ   ตํ าแหนง   ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ    และการไดรับขาวสาร
ไมมคีวามสัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาทในการจัดการขยะ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติงานของกลุมแมบาน
เกษตรกรในโครงการเพิ่มรายไดนอกภาคการเกษตรแกครัวเรือน
                                เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

      สุรชัย     กณัหาบัว

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา         1)  ลักษณะพื้นฐานบางประการของ
กลุมแมบานเกษตรกร  2)   ระดับการปฏิบัติงานของกลุมในการทํ ากิจกรรมในโครงการ 3) ปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธกับระดับการปฏิบัติงานของกลุมแมบานเกษตรกรในโครงการเพิ่มรายได   นอก
ภาคการเกษตรแกครัวเรือนเกษตรกร

กลุมตัวอยางในการวิจัย   คือ     กลุมแมบานเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิจํ านวน  33
กลุมจาก  12   อํ าเภอ   โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล       สํ าหรับ
สถติิทีใ่ชในการวิเคราะห   ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ยเลขคณิต   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน     และไค -
สแควร

ผลการวิจัย
1. ลักษณะพืน้ฐานบางประการของกลุมแมบานเกษตรกร        พบวา  กลุมแมบาน

เกษตรกรสวนใหญ หรือ  รอยละ  60.6   ประกอบดวยสมาชิก  31 – 60  คน          รอยละ  45.5
สมาชกิมอีาย ุต้ังแต  40 – 49  ป         รอยละ  72.7  ที่มีเงินทุนหมุนเวียนตํ่ ากวา  50,000  บาท
รอยละ  69.7   มีสมาชิกเขารวมกิจกรรมกลุมในระดับมาก     และรอยละ  72.7  เทากัน  สมาชิก
รับความรูและขอมูลขาวสารในระดับมาก  และไดรับผลประโยชนจากกลุมในระดับนอย

2. ระดบัการปฏิบัติงานของกลุม  พบวา   กลุมแมบานเกษตรกรมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  54.5
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3. ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติงานของกลุมแมบานเกษตรกร

ในโครงการเพิ่มรายไดนอกภาคการเกษตรแกครัวเรือนเกษตรกร      พบวา     มี  2  ปจจัยที่มี
ความสมัพนัธกบัระดับการปฏิบัติงานของกลุมแมบานเกษตรกร  ไดแก    จํ านวนเงินทุนหมุน
เวยีนของกลุม  และการไดรับผลประโยชน

4.  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 1) ควรเพิ่มจํ านวนเงินทุนหมุนเวียนในการดํ าเนินงาน
ใหแกกลุมแมบานเกษตรกร   2)   ควรใหผลประโยชนแกกลุมแมบานเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
มากขึน้ในทีสุ่ดจะทํ าใหโครงการประสบความสํ าเร็จอยางมีประสิทธิผลตามเปาหมาย
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ความคาดหวังเชิงอาชีพและการออกกลางคันของนักเรียน
            โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

อนริุทธ   สุวรรณรงค

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา   1)  ความคาดหวังเชิงอาชีพและการออก
กลางคนัของนกัเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต      2)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
คาดหวงัเชงิอาชพีของนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต         และ  3)  ปจจัยที่มี
อิทธพิลตอการออกกลางคันของนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต          โดยเก็บ
รวบรวมขอมลูดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่สุมมาแบบแบงชั้น  จากนักเรียนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี          ที่กํ าลังศึกษา
จ ํานวน  308  คน  และนักเรียนออกกลางคัน  จํ านวน  92  คน    และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
คารอยละ     คาเฉลี่ย      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ไค – สแควร    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพยีรสัน    และการถดถอยแบบโลจีสติค

ผลการวจิยั   พบวา    นักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต     มีความ
คาดหวังเชิงอาชีพเดษตรกรรม  คิดเปน รอยละ  43.0            อาชีพอื่น ๆ  คิดเปน รอยละ  57.0
นกัเรยีนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กํ าลังศึกษา  คิดเปน รอยละ  77.0          และนักเรียนที่ออก
กลางคนั  คิดเปน รอยละ  23.0           ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังเชิงอาชีพของนักเรียน
ไดแก  1)  ทัศนคติตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และ  2)  ขนาดการถือครองที่ดิน       เมื่อ
วเิคราะหดวยโลจีสติค พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันทํ านายความคาดหวังเชิงอาชีพ
ไดรอยละ  75.35      และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคันของนักเรียน  ไดแก  1)  การรับรู
ขอมลูเกีย่วกับโครงการ        2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        3)  ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม        และ  4)   ระดับการศึกษาของบิดา มารดา (ไมไดเรียนหนังสือ)   เมื่อวิเคราะห
ดวยโลจีสติค  พบวา     ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถรวมกันทํ านายการออกกลางคันของนักเรียน
ไดรอยละ  85.92
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของเจาของสถานประกอบการ

ในกิจกรรมการฝกเตรียมเขาทํ างานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน

ดํ ารง    ทิพยสิงห

บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีัตถุประสงคเพื่อ     1)   ศึกษาถึงลักษณะสวนบุคคล   การปฏิสัมพันธกับ
เจาของสถานประกอบการ  ความพึงพอใจในกิจกรรม       ความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน  การติดตามและประเมินผล   2)  ศึกษาระดับการมีสวนรวมของเจาของสถานประกอบการ
ในกจิกรรม การฝกเตรียมเขาทํ างาน      3)   ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับมีสวนรวมของเจาของ
สถานประกอบการในกิจกรรม การฝกเตรียมเขาทํ างาน          4)    ศึกษาปญหาและอุปสรรคการมี
สวนรวมของเจาของสถานประกอบการในกิจกรรม การฝกเตรียมเขาทํ างาน

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเรื่องนี้ คือ เจาของสถานประกอบการที่มีภูมิลํ าเนาอยู
ในจงัหวดัขอนแกน  ระหวางป  พ.ศ.  2539 – พ.ศ.  2541     จํ านวน  381  คน       โดยใชการเลือก
ตัวอยางโดยวธิกีารสุมอยางงาย    ขนาดตัวอยางในการวิเคราะหขอมูล  195  คน   เครื่องมือที่ใชใน
การเกบ็รวบรวมไดแก   แบบสอบถาม      การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS/PC+   
สถติิทีใ่ชประกอบดวย   คารอยละ   คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาไคสแควร      ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้

1.   ขอมลูลักษณะสวนบุคคลของเจาของสถานประกอบการ   เพศชายมากที่สุด  รอย
ละ  90.8   อายุระหวาง  31 -  40  ป  มากที่สุด  คือ รอยละ  52.8   สถานภาพการสมรสมีสมรสอยู
ดวยกนัมากทีสุ่ด  รอยละ  77.4    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด   รอยละ  27.7   สถาน
ประกอบการประเภทบริการที่รับผูเขารับการฝกอบรมฝกงานในกิจกรรมมากที่สุด  รอยละ  90.3
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2.   ระดบัการมีสวนรวมของเจาของสถานประกอบการในกิจกรรม   การฝก

เตรยีมเขาท ํางานอยูในระดับการมีสวนรวมนอย      จากการวัดการมีสวนรวม  4  ดาน  ไดแก
ดานการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาฝมือแรงงานตามรูปแบบกิจกรรมดาน
ความรวมมอืการวางแผนและจัดการกิจกรรม      ดานการชวยเหลือใหผูเขารับการฝกอบรมฝกใน
กจิการตามรูปแบบกิจกรรม  และดานการตัดสินใจใชทรัพยากรจากการบริการกิจกรรม

3. ปจจยัทีม่ทีีม่คีวามสัมพันธกับการมีสวนรวมของเจาของสถานประกอบการในกิจ
กรรมการฝกเตรียมเขาทํ างาน  ไดแก      สถานภาพการสมรส     การศึกษา     การปฏิสัมพันธกับ
เจาของสถานประกอบการความพึงพอใจในกิจกรรมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

5. ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมของเจาของสถานประกอบการในกิจกรรม
การฝกเตรียมเขาทํ างาน  พบวา

1)   ปญหาตามลํ าดับความสํ าคัญของปญหาจากมากไปหานอย        ไดแก
การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํ าเนินการใหผูเขารับการฝกอบรมฝกงานในกิจการ
การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํ างานที่สอดคลองกับการปฏิบัติ
งานในกจิการ   การขาดการประชาสัมพันธจากหนวยงานสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน        ผูเขา
รับการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํ างานฝกงานในกิจการไมมีคุณภาพ      เชน    ละทิ้งงานที่
มอบหมายใหทํ า   ผลงานไมไดมาตรฐาน  แลการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือใน
การฝกอบรมฝมือแรงงาน

2)   อุปสรรคตามลํ าดับความสํ าคัญของอุปสรรคจากมากไปหานอย     ไดแก
สถานประกอบการไมไดจัดงบประมาณไวสํ าหรับชวยเหลือการฝกอบรมฝมือแรงงานในกิจการ
และไมสามารถมีสวนรวมได             เนื่องจากมีปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมในระดับสถาน
ประกอบการเขามาเกี่ยวของ  เชน   ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและผลการประกอบการแตละป
สถานประกอบการยังไมมีความพรอมดานการจัดหาอุปกรณชวยการฝกอบรมฝมือแรงงาน
สถานประกอบการยังไมมีความพรอมเปนสถานที่ฝกอาชีพและฝกงานของผูเขารับการฝกอบรม
ได         ไมมีวิทยากรในหนวยงานชวยในการฝกอบรมฝมือแรงงาน         การรับผูเขารับการฝก
อบรมฝกงานในกิจการไมคุมกับการลงทุนการฝกอบรม        การรับผูเขารับการฝกอบรมฝกงาน
ในกจิการทํ าใหเสียเวลาในการปฏิบัติและบางครั้งไมมีอะไรตอบแทน
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การดูแลสุขภาพของผูใชแรงงานกอสราง  :  ศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานกอสราง ในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน

ประภัสสร   สุธรรมวิจิตร

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค     เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูใชแรงงาน
กอสรางในดาน   1)  คุณลกัษณะสวนบุคคล   ปจจัยดานการรับรู  ปจจัยการสนับสนุนทางสังคม
และปจจัยดานสภาพแวดลอม   2)  การดูแลสุขภาพของผูใชแรงงานกอสราง     และ  3) ปจจัยที่
มคีวามสมัพนัธกับการดูแลสุขภาพของผูใชแรงงานกอสรางในเขตเทศบาลนครขอนแกน     กลุม
ตัวอยางทีใ่ชศึกษา  ไดแก  คนงานกอสรางในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จํ านวน  281 ราย   โดย
ใชแบบสมัภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จากบริษัททั้งหมด11บริษัท
วเิคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC+   สถติิที่ใช  ไดแก   คารอยละ   คา
เฉลีย่เลขคณติ   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธ  ใชคาไค - สแควร

ผลการศกึษาพบวา       ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใชแรงงานกอสราง
มเีพศชายมากกวาเพศหญิง    สวนใหญอายุต่ํ ากวา  30  ป        สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน
ระดบัการศกึษาชัน้ประถมศึกษา   รายได  4,000  บาทขึ้นไป   ระยะเวลาที่ทํ างานกอสราง  5  ป
มาจากตางจงัหวดัและมีลักษณะงานปจจุบันเปนชาง      ปจจัยดานการรับรูแตละดานสวนใหญ
อยูในระดบัมาก      ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมดานสวัสดิการ  และการไดรับขาวสารอยู
ในระดบันอย    สวนปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมดานจิตใจอยูในระดับมาก  สํ าหรับปจจัย
ดานสภาพแวดลอมดานที่พักอาศัยและดานสภาพการทํ างานมีระดับปานกลาง

การดแูลสขุภาพในดานการสงเสริมสุขภาพ   การปองกันโรค      และการดูแลยาม
เจบ็ปวย  พบวา  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง   ดานการแสวงหาบริการสุขภาพ           พบวา
คนงานไปใชบริการของโรงพยาบาลรัฐ   และรานขายยา        สํ าหรับการดูแลสุขภาพที่ศึกษาได
จากการสมัภาษณระดับลึก  พบวา ผูใชแรงงานกอสรางมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน   ตลอดจน
การชวยเหลอืในดานการดูแลสุขภาพระหวางคนงานกอสรางดวยกัน
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ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพ  พบวา    เพศ       ลักษณะงาน

ปจจบัุน การรับรูผลประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติ      การสนับสนุนดานสวัสดิการ    การ
สนบัสนนุดานการไดรับขาวสาร    การสนับสนุนดานจิตใจ    สภาพแวดลอมดานที่พักอาศัย
และสภาพแวดลอมในการทํ างานเทานั้น    ที่มีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพที่ระดับนัย
สํ าคัญทางสถิติ  0.05
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการดํ าเนิน

งานปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จาสิบตํ ารวจ พีรวงศ   หิรัญเกิด

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเพื่อศึกษา       1)  ศึกษาการดํ าเนินงานและปญหาใน
การด ําเนนิงานปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         2)   ศึกษา
ปจจยัดานคณุลักษณะสวนบุคคล   ปจจัยดานยาเสพติด   และปจจัยดานสังคม ของเจาหนาที่ผู
ดํ าเนนิงานปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยว
กบัปญหาในการด ําเนินงานปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4)
ศึกษาปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการดํ าเนินงานปราบปราม
ยาเสพตดิของเจาหนาที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชากรทีศึ่กษาคือ   เจาหนาที่ตํ ารวจภูธรที่ประจํ าชุดปราบปรามยาเสพติด และ
เจาหนาทีตํ่ ารวจปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองกํ ากับการ 3  กองบังคับการตํ ารวจปราบปราม
ยาเสพตดิ  1   กองบัญชาการตํ ารวจปราบปรามยาเสพติด  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  และเจา
หนาทีสื่บสวนปราบปรามยาเสพติดสํ านักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน
รวม  402  คน    เปนการวิจัยเชิงสํ ารวจเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ปด    วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม  SPSS for Window Version  7.5
สถติิทีใ่ช   ไดแก  ความถี่    รอยละ   คาเฉลี่ย   และไค – สแควร   โดยทดสอบความมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1.  หวัหนาชดุปราบปรามยาเสพติดทุกคน   มีความเขาใจในนโยบายในระดับมาก
ปฏิบัติตามกรอบนโยบายอยางเครงครดั  มกีารประชุมชี้แจงเจาหนาที่ประจํ าชุดอยางนอยเดือน
ละ  1  คร้ัง   ชุดปราบปรามยาเสพติดสวนใหญ    ไดรับงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดและ
ไมเพยีงพอเจาหนาที่ทุกคนมีความพรอมและกระตือรือรนในระดับมาก    มีการจัดเตรียมขอมูล
ยาเสพตดิเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ    แหลงขาวที่ไดรับสวนใหญไดมาจากสายลับ     หากไดรับ
เกีย่วกบัยาเสพตดิกจ็ะตรวจสอบและดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่     และเห็นวามีความจํ าเปน
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ตองประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับมาก    ปญหาในการดํ าเนินงาน  คือ  เจา
หนาทีส่วนมากมีความรูทางวิชาการและตัวบทกฏหมายในระดับนอย    บุคลากรไมเพียงพอกับ
การปฏบัิติงาน    งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ   ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ไมมีฐานขอมูลที่
เปนระบบเครือขาย  และปญหาในการประสานงานในบางครั้ง

2.   เจาหนาที่สวนมากมีอายุระหวาง  31 – 40  ป  รอยละ  41.2  สถานภาพสมรส
สมรสและอยูดวยกัน  รอยละ  78.1   สํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  รอยละ  56.6   รายได
ตอเดอืนตํ ่ากวา  10,000  บาท   รอยละ  73.5          มีระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานตํ่ ากวา  10  ป
รอยละ  74.6  และยาเสพติดที่มีการแพรระบาดมาก  คือ  ยาบา  รอยละ  83.2

3.  ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการดํ าเนินปราบปรามยาเสพติดมากที่สุด
คือ  ปญหาดานงบประมาณ  คาเฉลี่ย  4.311   รองลงมา  คือ   ดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
ปญหาดานบุคลากร  คาเฉลี่ย  4.245  และ  3.427  ตามลํ าดับ

4.  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการดํ าเนินงาน
ปราบปรามยาเสพติด  ไดแก   ประเภทของยาเสพติด  และการไดรับความรวมมือจากประชาชน
และองคกรที่เกี่ยวของ อยางมีนัยสํ าคัญทางระดับ  .05
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การยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงาน
         ในองคการราชการจังหวัดขอนแกน

กลัยา   กิตติธาดากุล

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา 1)  ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล   ปจจัย

ดานการขดัเกลาทางสังคม    และปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอ
การยอมรบับทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานในองคการราชการจังหวัดขอนแกน 2)   การ
ยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานในองคการราชการจังหวัดขอนแกน   3)   ปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธกับการยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานในองคการราชการ
จงัหวดัขอนแกน     และ  4) ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงาน
ในองคการราชการจังหวัดขอนแกน

กลุมตัวอยางที่วิจัย คือผูใตบังคับบัญชาที่เปนขาราชการประจํ าในองคการราชการ
จงัหวดัขอนแกนรวม  22  องคการ   จํ านวน  1,567  คน       โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Stratified  Random  Sampling)     ดวยการจับสลากรายชื่อผูใตบังคับบัญชาที่เปนขาราชการ
จงัหวดัขอนแกนแตละแหงตามขนาดกลุมตัวอยาง   และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจะใช
วธิตีอบแบบสอบถาม  และนํ าขอมูลที่ไดมาดํ าเนินการวิเคราะห     โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สํ าเร็จรูป  SPSS 9.0  for  Windows.    สถติิทีใ่ชในการวิเคราะห    คือ  รอยละ     คาเฉลี่ย  (X)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   การวเิคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficent)       และการวิเคราะหความ
สัมพันธหลายตัวแปร  (Multivariate  Relationship)   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1)        ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาที่เปนขาราชการประจํ า
สวนใหญเปนเพศหญิงอายุ  เฉลี่ย  39.28   วุฒการศึกษาระดับปริญญาตรี     อายุราชการที่นับ
ต้ังแตเขารับการบรรจุแตงตั้งที่เปนขาราชการจนถึงปจจุบัน  เฉลี่ย  14.96       อายุราชการที่นับ
ต้ังแตท ํางานในองคการราชการที่สังกัดอยูในปจจุบัน   เฉลี่ย  6.50   ตํ าแหนงงานสวนใหญอยู
ระดบั  ซ ี 6  และมีสถานภาพที่แตงงานแลวอยูดวยกันมีมากที่สุด
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2)   ปจจยัดานการขัดเกลาทางสังคม         ไดแก   การขัดเกลาบทบาททาง

เพศในครอบครัวในสถานศึกษา  และในองคการ      มีการรับรูในแตละดานอยูในระดับปาน
กลาง  และเมือ่วิเคราะหรวมทั้งสามดาน  พบวา  มีการรับรูในระดับปานกลาง

3)   ปจจยัดานการสนับสนุนทางสังคม ไดแก ดานขอมูลขาวสาร ดานวัสดุอุปกรณ
ดานความรูความสามารถ   ดานอารมณและจิตใจ  ไดรับการสนับสนุนในแตละดานอยูในระดับ
ปานกลาง   และเมื่อวิเคราะหรวมทั้งสี่ดาน  พบวา  ไดรับการสนับสนุนในระดับปานกลาง

4)   การยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานในองคการราชการจังหวัด
ขอนแกน    พบวา   การยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใน
ดานการวางแผนและกํ าหนดนโยบาย   ดานการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน      ดานการสราง
แรงจงูใจและสรางความสัมพันธที่ดี   ดานการประเมินและติดตามผลงานอยูในระดับปานกลาง
และเมือ่วเิคราะหรวมทั้งสี่ดาน  พบวา  มีการยอมรับอยูในระดับปานกลาง

5)  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับการยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงาน
ในองคการราชการจังหวัดขอนแกน ในลักษณะการวิเคราะหความสัมพันธ 2 ตัวแปร(Bivariate)
เพือ่วเิคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน   (Pearson    Product
Moment  Correlation  Coefficient)ทีร่ะดบันยัสํ าคัญทางสถิติ  0.05 ไดแก วุฒิการศึกษาสูงสุด
การขดัเกลาบทบาททางเพศในครอบครัวและในองคการ การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาว
สาร   ดานวัสดุอุปกรณ   ดานความรูความสามารถ   ดานอารมณและจิตใจ

สํ าหรบัปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ไดแก   เพศ   อายุ      อายุราชการที่นับ
ต้ังแตเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการจนถึงปจจุบัน        อายุราชการที่นับต้ังแตทํ างานใน
องคการราชการทีสั่งกัดอยูในปจจุบัน   ตํ าแหนงงาน   สถานภาพสมรส   ปจจัยดานการขัดเกลา
ทางสงัคม   คือ  การขัดเกลาบทบาททางเพศในสถานศึกษา  พบวา    ไมมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานในองคการราชการ   จังหวัดขอนแกนอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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6)   ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบทบาทของผูนํ าสตรีดานการปฏิบัติงานใน

องคการราชการจังหวัดขอนแกน       ในลักษณะการวิเคราะหความสัมพันธหลายตัวแปร
(Multivariate  Relationship)         โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุข้ันตอน  (Stepwise
Multiple  Regression  Analysis)   ทีร่ะดบันัยสํ าคัญทางสถิติ  0.05     ไดแก      เพศ    การขัด
เกลาบทบาททางเพศในสถานศึกษา   การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร      ดานความ
รูความสามารถ      ดานอารมณ   ดานอารมณและจิตใจ

สวนปจจยัดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ไดแก   อายุ   วุฒิการศึกษา   อายุราชการ
ทีน่บัต้ังแตเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการจนถึงปจจุบัน     อายุราชการที่นับต้ังแตทํ างาน
ในองคการราชการที่สังกัดอยูในปจจุบัน    ตํ าแหนงงาน    สถานภาพสมรส         ปจจัยดานการ
ขัดเกลาทางสงัคม   ไดแก    การขัดเกลาบทบาททางเพศในครอบครัว และองคการ   ปจจัยดาน
การสนบัสนนุทางสังคม    ไดแก    ดานวัสดุอุปกรณ   พบวา  ไมมีผลตอการยอมรับบทบาทของ
ผูน ําสตรดีานการปฏิบัติงานในองคการราชการจังหวัดขอนแกน       อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05


