โครงรางการวิจัย
เรื่อง

การบริหารงานของหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล
และรูปแบบกรุงเทพมหานครในอนาคต
โดย

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

1. ความสําคัญและความจําเปนของหัวขอการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหารอยาง
รวดเร็ว ซับซอน และสับสนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางดาน
การเมือง การปกครอง และการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยแบบไทยไดกอใหเกิดแนวคิดและ
การเรียกรองที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นที่สําคัญเชน การเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารทองถิ่น
โดยตรง โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี และการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด แนวคิดและการเรียกรองดังกลาวนี้ นอกจากเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน ตลอดจนประเทศชาติอยางมากและไมเคยปรากฏมากอนแลว ยังเปนที่สนใจของบุคคล
และหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนรัฐบาล รัฐสภา นักการเมือง นักวิชาการ สถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ดังนั้น การวิจัยเรื่อง "การบริหารงานของหนวยการปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบเทศบาลและรูปแบบกรุงเทพมหานครในอนาคต" (The Administration of Future
Tasabarn and Bangkok Local-Self Government Forms) เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใชการวิจัยสนามตามหลักวิชาการครั้งนี้ ไม
เพียงแตจะชวยใหทราบและเขาใจความคิดเห็นที่แทจริงของประชาชนกลุมตาง ๆ ที่มีตอรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นในอนาคตที่เหมาะสมกับสังคมและประชาชนไทยเทานั้น แตยังใชเปนแนวทางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกตั้งดังกลาวอีกดวย
อนึ่ง เหตุผลที่เลือกสุมตัวอยางจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และภูเก็ต
นั้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดเดียวที่ใชการปกครองทองถิ่นรูปแบบกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารโดยตรง สวนอีก 3 จังหวัด เปนจังหวัดที่ใชการปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบเทศบาล ซึ่งมีการเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารทางออมและเทศบาลในจังหวัดดังกลาว
เปนเทศบาลที่อาจกลาวไดวาเจริญ เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญก็คือ ไดมีแนวคิดที่จะนํา
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การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดหรือเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารโดยตรงไปประยุกตใชในจังหวัด
เหลานี้ดวย เพราะเปนจังหวัดหลักของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ที่มีความ
สําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการบริหารอยางมาก

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยที่สําคัญมี 4 ประการ ดังนี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ต อ ป ญ หาอุ ป สรรคจากการนําการ
ปกครองทองถิ่นทั้ง 2 รูปแบบมาใช โดยศึกษาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และการบริหาร
2.2 เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอรายละเอียด หรือผลที่ตามมาจากการ
นําการปกครองทองถิ่นทั้ง 2 รูปแบบมาใช โดยศึกษาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
2.3 เพื่อเสนอรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นในอนาคต
ที่เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและประชาชนสวนรวม
2.4 เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารงานของหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลและ
รูปแบบกรุงเทพมหานครในอนาคต" มีขอบเขตดังตอไปนี้
3.1 รูปแบบการปกครองทองถิ่นที่วิจัยในที่นี้ หมายถึงการปกครองทองถิ่นรูปแบบทั่วไปคือ
รูปแบบเทศบาล และการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษคือ รูปแบบกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
เปรียบเทียบกัน อนึ่ง รูปแบบเทศบาลเปนรูปแบบที่ใชอยูในทุกจังหวัดของไทย ยกเวนกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สวนรูปแบบกรุงเทพมหานครเปนรูปแบบที่ใชเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
3.2 วิจัยเฉพาะใน 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และภูเก็ต
3.3 เพื่อใหเกิดความหลายหลายและใหไดความคิดเห็นจากกลุมบุคคลหลายอาชีพ กลุม
ตัวอยางที่วิจัยครั้งนี้จึงกําหนดไวอยางนอย 10 กลุมซึ่งมีประมาณ 3,000 ตัวอยาง โดยกลุมตัวอยาง
ตองเปนผูที่มีหรือเคยมีบทบาทหนาที่ และ/หรือ เปนผูที่รูและเขาใจเรื่องการปกครองทองถิ่นไทย
นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การวิจัยสนาม และการสัมภาษณแบบเจาะลึกเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญ (Delphi) ที่มีความรูความสามารถทางดานการปกครองและการบริหาร
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3.4 เปนการวิจัยถึงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอปญหาอุปสรรคจากการนําการ
ปกครองทองถิ่นทั้ง 2 รูปแบบมาประยุกตใช
3.5 เปนการวิจัยถึงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอรายละเอียด หรือผลที่ตามมาจาก
การนําการปกครองทองถิ่นทั้ง 2 รูปแบบมาประยุกตใช โดยครอบคลุมถึงความคิดเห็นในเรื่องตอไป
นี้ดวย
3.5.1 ผลที่ตามมาทางดานเศรษฐกิจ การลงทุน และความเปนอยูของประชาชน
3.5.2 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
3.5.3 กิจกรรมทางการเมืองของประชาชน
3.5.4 การแทรกแซงทางการเมืองของนักการเมืองตอขาราชการประจําในทองถิ่น
3.5.5 บทบาทของขาราชการประจํา
3.5.6 การโอน ยาย การปรับระดับ หรือการเลื่อนระดับขาราชการประจํา
3.5.7 ความสัมพันธของราชการบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาคกับสวนทองถิ่น
3.5.8 ผลที่ตามมาจากการที่หัวหนาฝายบริหารทองถิ่นกับสมาชิกสภาทองถิ่นสังกัด
พรรคการเมืองตางกัน
3.5.9 ผลดีและผลเสียจากการยกเลิกการบริหารราชการสวนภูมิภาคทั้งหมด โดย
เหลือเพียงราชการบริหารสวนกลางกับสวนทองถิ่น
3.5.10 ผลดีและผลเสียของการปกครองทองถิ่นทั้ง 2 รูปแบบ
3.5.11 การเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารทองถิ่นทางตรงและทางออม
3.5.12 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบกรุงเทพมหานคร
3.6 วิเคราะหเพื่อเสนอรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่น
ในอนาคตที่เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและประชาชนสวนรวม
3.7 เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยโครงการนี้เปนการวิจัยประยุกต (applied research) มีระเบียบวิธีวิจัย แบงเปน 6
หัวขอตามลําดับ ไดแก วิธีวิจัย กลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การประมวลและการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการเสนอผลการวิจัย
4.1 วิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยหลายวิธี ไดแก
4.1.1 การวิจัยทางเอกสารตาง ๆ (documentary research)
4.1.2 การวิจัยสนามโดยวิธีสุมตัวอยาง (field research)
4.1.3 การศึกษาวิจัยแนวลึกหรือเจาะลึกโดยสัมภาษณเฉพาะผูเชี่ยวชาญ (Delphi)
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ที่มีความรูความสามารถทางดานการบริหารและการปกครอง
4.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางของการวิจัยสนามโดยวิธีสุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม
ไดแก
4.2.1 กลุมตัวอยางที่ถูกสัมภาษณโดยพนักงานสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีประมาณ 3,000 ตัวอยาง และ
4.2.2 กลุมตัวอยางที่ถูกสัมภาษณแบบเจาะลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกจํานวนหนึ่ง
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีประมาณ 30 ตัวอยาง
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมนี้ สุมตัวอยางมาจากกลุมบุคคลอยางนอย 10 อาชีพ รวมทั้งหมด
ประมาณ 3,030 ตัวอยางเชน
1) ขาราชการประจําในทองถิ่น
2) ผูบริหารในทองถิ่น
3) สมาชิกสภาทองถิ่น
4) กํานัน หรือผูใหญบาน
5) ผูนํากลุมในทองถิ่น
6) พอคา นักธุรกิจ หรือนักลงทุนในทองถิ่น
7) ประชาชนในทองถิ่น
8) ขาราชการที่เกษียณแลว
9) นักวิชาการ หรือครูอาจารยในทองถิ่น
10) อื่น ๆ เชน นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ แพทย ตํารวจ และพระสงฆ
ที่สําคัญก็คือ กลุมตัวอยางจะตองเปนผูที่มีหรือเคยมีบทบาทหนาที่ และ/หรือ เปนผูที่ทราบ
และเขาใจเรื่องการปกครองทองถิ่นของไทยพอสมควร ทั้งนี้ เพราะการแสดงความคิดเห็นเรื่องการ
บริหารงานของหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลและรูปแบบกรุงเทพมหานครนั้น เปนเรื่อง
สําคัญและเปนความรูเฉพาะเรื่อง ประชาชนทั่วไปที่ไมมีพื้นฐานทางดานการปกครองทองถิ่นไทย
จึงไมอาจตอบคําถามตาง ๆ ในแบบสอบถามไดอยางนาเชื่อถือ สวนการพิจารณาวาผูใดเปน
ผูที่มีหรือเคยมีบทบาทหนาที่ และ/หรือ เปนผูที่ทราบและเขาใจเรื่องการปกครองทองถิ่นของไทยพอ
สมควรนั้น ผูชวยนักวิจัยหรือพนักงานสัมภาษณจะตองสอบถามผูตอบแบบสอบถามกอนเสมอ
หากไมมีความรูพื้นฐานดังกลาวก็จะหยุดการสัมภาษณ และเมื่อใดที่พนักงานสัมภาษณพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูเรื่องการปกครองทองถิ่นไทยพอสมควร พนักงานสัมภาษณก็จะกลาวเกริ่น
หรื อ บอกให ผู ต อบแบบสอบถามได ท ราบถึ ง การปกครองท อ งถิ่ น รู ป แบบเทศบาล และรู ป แบบ
กรุงเทพมหานครพอคราว ๆ เปนพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาจากการกลาวเกริ่นดังกลาวนี้ไมเกี่ยวของกับ
คําถามในแบบสอบถาม เชน กลาวเกริ่นวาการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลนั้น ไดใชอยูในทุก
จังหวัดของไทย ยกเวนในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สวนการปกครองทองถิ่นรูปแบบ
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กรุงเทพมหานครนั้น ปจจุบันใชอยูเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และในบางกรณีอาจกลาวเกริ่นดวยวา
หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารของรู ป แบบเทศบาลมาจากการเลื อ กตั้ ง ของประชาชนโดยทางอ อ ม คื อ
ประชาชนเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จากนั้น สมาชิกสภาเทศบาลจึงไปเลือกนายกเทศมนตรีอีก
ทอดหนึ่ ง ในขณะที่ หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารของรู ป แบบกรุ ง เทพมหานครมาจากการเลื อ กตั้ ง ของ
ประชาชนโดยตรง เปนตน ทั้งหมดนี้จะตองมีการซักซอมและเตรียมการไวลวงหนาดวย โดย
พนักงานสัมภาษณทุกคนกอนออกปฏิบัติงานสัมภาษณจะตองผานการอบรมและไดรับชี้แจงให
เขาใจถึงสิ่งเหลานี้อยางชัดเจน
4.3 การสุมตัวอยาง เปนการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (multistage sampling)
4.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามซึ่งสัมภาษณโดยพนักงาน
สัมภาษณ และแบบสัมภาษณ ซึ่งใชสําหรับสัมภาษณแบบเจาะลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
4.5 การประมวลและการวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากการวิจัยสนามทั้งหมดที่รวบรวมได
จะถูกนํามาประมวลและวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical
Package for the Social Science) และใชสถิติตามความจําเปน สวนวิธีการวิเคราะหขอมูลจะเปน
การพรรณนาและวิเคราะห (descriptive and analytical approach) พรอมทั้งมีตารางประกอบ
4.6 การเสนอผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้จะเสนอตอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยแบงการเสนอผลการวิจัยเปนบทตาง ๆ หลายบท

5. สถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย และ/หรือเก็บขอมูล
การวิจัยจากเอกสารตาง ๆ (documentary research) และการวิจัยสนาม (field research)
ซึ่งรวมทั้งการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ รวบรวมจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม
ขอนแกน และภูเก็ต

6. ประเภทและจํานวนอุปกรณที่จําเปนตองใช
ใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ นการประมวลและวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง รวมทั้ ง อุ ป กรณ ที่ ใ ช กั บ
คอมพิวเตอร เชน เครื่องพิมพ กระดาษ ผาพิมพ นอกจากนี้ ยังใชเทปบันทึกเสียง และกลอง
ถายรูป ตามแตโอกาสอํานวย อุปกรณดังกลาวนี้ไมจําเปนตองซื้อ แตตองเสียคาใชจายเปนคาเชา
และ/หรือ คาแรงในการจางพิมพ รวมทั้งคาจางในการประมวลและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
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7. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาทําการวิจัยตลอดโครงการ 6 เดือน นับตั้งแตเดือนมกราคม
2538 ถึง เดือนมิถุนายน 2538 หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนและนับตอไปอีก 6
เดือน

8. ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา และเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมระดมสมองผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยเพื่อกําหนดประเด็นวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 สงรายงานฉบับที่หนึ่ง ซึ่งเปนรายงานความกาวหนา ระบุกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และประเด็นวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม อบรมผูชวยนักวิจัยหรือพนักงาน
สั มภาษณ ตลอดจนรวบรวมข อมูลจากการวิจัยสนามดวยการสั มภาษณ โดยใชแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลวใน 4 จังหวัด ซึ่งรวมทั้งการสัมภาษณในแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 5 ประมวลและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากเอกสารตาง ๆ จาก การสัมภาษณดวย
แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณในแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ เฉพาะขอมูลที่ไดรับจากการ
สัมภาษณดวยแบบสอบถามจะประมวลและวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
ขั้นตอนที่ 6 นําขอมูลที่ไดรับมาจากขั้นตอนที่ 4 มาเขาที่ประชุมเพื่อระดมสมองผูเชี่ยวชาญ
และนักวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 เก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 8 เขียนและสงรายงานฉบับที่สอง ซึ่งเปนรางรายงานฉบับสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงรายงานฉบับที่สอง และสงรายงานฉบับที่สาม ซึ่งเปนรายงานฉบับ
สมบูรณ โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการ
ขั้นตอนและแผนการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการ
ระยะเวลาทําการวิจัย 6 เดือน
1. ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ
2. ประชุมระดมสมองผูเชี่ยวชาญ, นักวิจัยเพื่อกําหนดประเด็น
วิจัย
3. สงรายงานฉบับที่หนึ่ง
4. จั ด ทําและทดสอบแบบสอบถาม อบรมผู ชว ยนักวิจัยหรื อ
พนั ก งานสั ม ภาษณ ตลอดจนรวบรวมข อมูลจากการวิ จัย
สนาม และการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญใน 4
จังหวัด
5. ประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
6. ประชุ ม ระดมสมองผู เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ จั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
ขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ
7. เก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณมากที่สุด
8. เขียนและสงรายงานฉบับที่สอง
9. ปรับปรุงรายงานฉบับที่สองและสงรายงานฉบับที่สาม

9. ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนทั้งทางดานวิชาการหรือดานทฤษฎี และดาน
ปฏิบัติ หลายประการ เชน
9.1 จะชวยใหทราบและเขาใจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตาง ๆ ที่มีตอการปกครอง
ทองถิ่นของไทยที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศและประชาชนสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความ
คิดเห็นที่มีตอปญหาอุปสรรค และรายละเอียดหรือผลที่ตามมาจากการนําเอาการปกครองทองถิ่นมา
ประยุกตใช
9.2 จะเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย และประชาชนสวนรวม
9.3 จะเปนแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด หรือนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รวมตลอดไปถึงการเลือกตั้ง
หัวหนาฝายบริหารสวนทองถิ่นทางตรงหรือทางออม
9.4 จะเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปกครอง
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ทองถิ่น
9.5 จะเปนแนวทางในการวิจัยทํานองเดียวกันนี้ในจังหวัดอื่น เชน ปทุมธานี ชลบุรี และ
สมุทรปราการ
9.6 หนวยงานที่จะไดรับประโยชนจากการวิจัยครั้งนี้ เชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง
มหาดไทย สถาบันการศึกษาตาง ๆ หนวยการปกครองทองถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

10. คณะผูดําเนินการวิจัย
คณะผูดําเนินการวิจัยประกอบดวย หัวหนาโครงการหรือนักวิจัย 1 คน และผูชวยนักวิจัย
15 คน
10.1 ชื่อ หัวหนาโครงการหรือนักวิจัย 1 คน
นายวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruch Wiruchnipawan)
10.2 คุณวุฒิ
ปริญญาเอก - พ.บ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาโท - M.A. (Political Science : Comparative Politics) The New School
For Social Research, New York City, U.S.A.
- ส.ส.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี - น.บ. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10.3 ตําแหนง
- รองศาสตราจารย
10.4 สถานที่ทํางาน
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10.5 ประสบการณในงานวิจัย (หรือความชํานาญในเรื่องใด)
10.5.1 รายงานการวิ จัย เรื่อง ศักยภาพในการบริหารงานพัฒนาของสภาตําบล,
เสนอตอ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2530 (นักวิจัย)
10.5.2 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององคกรในทองถิ่นที่มีตอการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี,
เสนอตอมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2531 (หัวหนาโครงการและนักวิจัย)
10.5.3 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่นในอนาคต : กรณี
ศึกษาจังหวัดนนทบุรี นครราชสีมา และระนอง, เสนอตอ คณะกรรมาธิการการปกครอง
วุฒิสภา และสถาบันดํารงราชานุภาพ, 2537 (หัวหนาโครงการและนักวิจัย)
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10.6 ผลงานวิจัยที่ไดรับการพิมพเผยแพร
10.6.1 อมร รักษาสัตย และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “เกียรติคุณและความเหมาะสมของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2534 และการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2531” รัฐสภาสาร ปที่ 40 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2535, 29 หนา. (นักวิจัย)
10.6.2 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : บท
บาทขององคกรในทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2535), 197 หนา.
(หัวหนาโครงการและนักวิจัย)
10.6.3 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารงานพัฒนาชนบท : การพัฒนาขีดความ
สามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตําบล : สาเหตุ ปญหา และแนวทางแกไข
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2536), 319 หนา. (หัวหนาโครงการและนักวิจัย)
10.6.4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “รัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบฉบับสําคัญ”
รัฐสภาสาร ปที่ 42 ฉบับที่ 4 เมษายน 2537, 59 หนา. (หัวหนาโครงการและนักวิจัย)

11. งบประมาณตลอดโครงการ
การวิจัยครั้งนี้ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 645,430 บาท (หกแสนสี่หมื่นหาพันสี่รอยสามสิบ
บาท) ดังนี้
11.1 หมวดคาตอบแทน
11.1.1 คาจางผูชวยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี
จํานวน 15 คน ๆ ละ 3 เดือน ๆ ละ 5,560 บาท
เปนเงิน
250,200 บาท
11.1.2 คาจางพนักงานพิมพดีด พิมพรายงานการวิจัย
ฉบับที่ 1-3 จํานวน 600 หนา ๆ ละ
16 บาท เปนเงิน
9,600 บาท
11.1.3 คาพนักงานพิมพดีด พิมพแบบสอบถามเพื่อใช
ทดสอบ และแบบสอบถามที่แกไขแลว จํานวน
รวม 20 หนา ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน
320 บาท
11.2 หมวดคาใชจาย
11.2.1 คาจางลงรหัสขอมูล และบันทึกขอมูลในแผน
บันทึกขอมูลสําหรับแบบสอบถามประมาณ
3,030 ตัวอยาง ๆ ละ 7 บาท
21,210 บาท
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11.2.2 คาประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
30,000 บาท
11.2.3 คาเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยเก็บขอมูลภาคสนาม
1 คน วันละ 180 บาท จํานวน 60 วัน
10,800 บาท
11.2.4 คาพาหนะนักวิจัยเก็บขอมูลภาคสนาม 1 คน ใน
กรุงเทพและตางจังหวัด รวม 4 จังหวัด
50,000 บาท
11.2.5 คาเชาที่พักนักวิจัยเก็บขอมูลภาคสนาม 1 คน
วันละ 480 บาท จํานวน 60 วัน
28,800 บาท
11.2.6 คาพาหนะเหมาจายผูชวยนักวิจยั เก็บขอมูล
ภาคสนาม 15 คน ๆ ละ 200 บาทตอวัน
จํานวน 60 วัน
180,000 บาท
11.2.7 คาจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 3,030 ชุด
ชุดละ 10 บาท
30,300 บาท
11.2.8 คาถายสําเนาเอกสาร
10,000 บาท
11.2.9 คาหนังสือ
5,000 บาท
11.3 หมวดคาวัสดุ
11.3.1 คาจัดทํารางรายงานการวิจัย จํานวน 15
เลม ๆ 100 บาท
1,500 บาท
11.3.2 คาจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน
27 เลม ๆ ละ 100 บาท
2,700 บาท
11.3.3 คาวัสดุสํานักงาน
5,000 บาท
11.4 คาใชจายอื่น ๆ
คาโทรสาร โทรศัพท และไปรษณีย
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

645,430 บาท
28 พฤศจิกายน 2537
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