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1. หัวขอวิทยานิพนธ การวิเคราะหการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม
นางสาวอาธัญญา จอมทอง ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อวิเคราะห (1) ปญหาการบริหารจัดการดานการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชีย งใหม (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริก าร
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การอํ า นวยความสะดวกและการให บ ริ ก ารประชาชนขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเชี ย งดาว
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผาน
การหาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 สําหรับกลุมตัวอยาง
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก (1) กํานันและผูใหญบาน จํานวน 16 คน และ (2) ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว จํานวน 1,001 คน รวม 1,017 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
มาได 938 ชุด คิดเปนรอยละ 92.23 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีก
ดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ การอํานวยความสะดวก
และใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และไม
คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ (2) การพัฒนาที่สําคัญ คือ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดาวควรใหความสนใจตอการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนเพื่อใหคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่สําคัญ คือ การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาวมีการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน องคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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An Analysis of Management Administration Regarding Facilitating and
Serving the People of the Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization
in Chiang Dao District of Chiang Mai Province
Researcher: Miss Arthanya Chomtong; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr.Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to analyze (1) problems of management
administration regarding facilitating and serving the people of the Chiang Dao Sub-district
Administrative Organization in Chiang Dao District of Chiang Mai Province, (2) development of
management administration regarding facilitating and serving the people of the Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization, and (3) strategies of the development of management administration
regarding facilitating and serving the people of the Chiang Dao Sub-district Administrative Organization.
This study was a survey research using questionnaires which passed try out including validity
check and reliability check at 0.97 level. Total samples of 1,017 divided into (1) 16 Sub - district and
Village Headmen and (2) 1,001 people in the areas of the Chiang Dao Sub - district Administrative
Organization in Chiang Dao District, calculated by Taro Yamane’s formula at the confidence level
95%. The amount of field data return was 938, making 92.23% of the total samples. Statistics used
for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test. Moreover, in-dept
interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the important problem was the Chiang Dao Sub - district
Administrative Organization’s facilities and serving the people was inefficient as it should and was
not worthwhile with budget received; and (2) the important development was the chief
executives of the Chiang Dao Sub-district Administrative Organization should emphasize on
performances including increase the facilities and serving the people’s efficiencies to provide the
worthwhile budget received; and (3) the important strategy of the development of management
administration was to establish a strategy of the Chiang Dao Sub-district Administrative
Organization’s performance following the Good Governance guideline.
Keywords: Management administration, facilitating and serving the people, the Chiang Dao
Sub-district Administrative Organization, Chiang Mai Province
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2. หัวขอวิทยานิพนธ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูน ําของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
นายอิสระภัทร คุณประเสริฐ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการดานภาวะ
ผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะ
ผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี และ (3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกทีม่ ีสวน
สําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุราษฏรธานีประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ ไดนาํ แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ที่ประกอบดวย 11
ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาคาความเทีย่ งตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.96 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 229 คน และประชาชนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1,110 คน รวมทั้งสิ้น 1,339 คน การเก็บรวบรวม
ขอมูลสนามดําเนินการระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได
1,283 คน คิดเปนรอยละ 95.81 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฏรธานีไมไดริเริม่ ใชจายงบประมาณของกิจกรรมหรือโครงการอยางประหยัด และคุม คา
(2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีส่ ําคัญคือ องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานีควรริเริ่ม
ประกาศการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานีตอสาธารณะอยางชัดเจน
รวมทั้งควรริเริม่ ใชจายงบประมาณของกิจกรรมหรือโครงการอยางประหยัด และคุมคา และ (3) ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกทีส่ ําคัญ คือ การที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานีมีการศึกษา
สูงอยางนอยระดับปริญญาตรี และการทีป่ ระชาชนยอมรับและศรัทธาในตัวนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด
คําสําคัญ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ ภาวะผูนํา องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
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The Development Guidelines of Management Administration Regarding
Leadership of the Suratthani Provincial Administrative Organization
Researcher: Mr. Issarapat Khunprasert; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr.Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of management administration
regarding leadership of the Suratthani Provincial Administrative Organization, (2) development
guidelines of management administration regarding leadership of the Suratthani Provincial
Administrative Organization, and (3) internal and external factors taking important parts of the
success of the development guidelines of management administration regarding leadership of the
Suratthani Provincial Administrative Organization. The conceptual framework of the 11M was
applied to this study.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test including
validity check and reliability check at 0.96 level. Sample groups of 1,339 were divided into (1) 229
officers working in the Suratthani Provincial Administrative Organization and (2) 1,110 people living
in the areas of Suratthani Province. Field data collection was distributed between August 1-31,
2011. The 1,283 sets of questionnaire were collected which equal to 95.81% of the total samples.
Statistics used were percentage, mean, standard deviation, and t-test. In-dept interview of experts was also applied.
The study results showed the sample agree that (1) the major problem was the Suratthani
Administrative Organization’s lack of budget initiative in economical and worthwhile spending of the
activities or projects; (2) the major development guideline of management administration was the
Suratthani Administrative Organization should perform explicitly the initiative announcement of their
budget spending to public and also perform the budget initiative spending of activities or projects; and
(3) the major internal and external factors were the Suratthani Administrative Organization Chairman’s
high education at least Bachelor Degree level and the people acceptance and confidence in the Chairman.
Keywords: Development guidelines, management administration, leadership, the Suratthani
Provincial Administrative Organization
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3. หัวขอวิทยานิพนธ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวน
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9
ดาบตํารวจสุภัทร ประดาสุข ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 (2) แนวทางการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9
และ (3) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9
การศึ กษานี้ เป นการวิ จั ยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ ซึ่ งรวมทั้ งผาน
การหาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 จํานวน 1,036 ซึ่งไดมาจากการคํานวณ
โดยใชสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได 958 ชุด คิด
เปนรอยละ 92.47 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ ขาราชการตํารวจบางสวนของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 ไม มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ง ามในการบริ ห ารจั ด การด า นการประสานงานเพื่ อ การสื บ สวน
สอบสวน (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถที่สําคัญ คือ ผูบริหารทุกระดับควรปลูกฝงหลักธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจแกขาราชการตํารวจ พรอมทั้งควรประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแก
ขาราชการตํารวจ และ (3) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ การ
กําหนดเปนยุทธศาสตรใหกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการประสานงานเพื่อการสืบสวนสอบสวนอยางชัดเจนและตอเนื่อง
คําสําคัญ การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9
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of the Metropolitan Police Division 9
Researcher:
Pol. Sen. Sgt. Maj. Supat Pradasuk; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of management administration
capabilities for the investigation of the Metropolitan Police Division 9, (2) the increase of
management administration capabilities guidelines for the investigation of the Metropolitan Police
Division 9, and (3) strategies of the increase of management administration capabilities for the
investigation of the Metropolitan Police Division 9.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test including
validity check and reliability check at 0.98 level. Total samples of 1,036 were policemen in the areas of
the Metropolitan Police Division 9, calculated by Taro Yamane’s formula at the confidence level
95%. The 958 sets of questionnaire were collected, equal to 92.47% of the total samples. Statistics
used in this study were percentage, mean, standard deviation, and t-test.
In-dept interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was some policemen of the Metropolitan
Police Division 9’s lack of good consciousness in management administration capabilities regarding
coordination for the investigation; (2) the main increase of management administration capabilities
guidelines were the executives at all levels should establish the moral principle and the police code of
ethics to the policemen as well as behave as good example for the policemen; and (3) the main
strategy of the increase of management administration capabilities was the clear and continuous
establishment of strategy for the Metropolitan Police Division 9 to increase the management
administration capabilities regarding coordination for the investigation.
Keywords: Capabilities, management administration, investigation, the Metropolitan Police
Division 9
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4. หัวขอวิทยานิพนธ การบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
นายธชะนัน วงศปน
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงคสําคั ญเพื่อศึ ก ษา (1) ปญหาเกี่ ย วกับการบริ หารจัด การด าน
การประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) แนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใน
กรุ ง เทพมหานคร และ (3) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การด า นการประชาสั ม พั น ธ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง คือ
ประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก ารหรื อ ร อ งเรี ย นกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,265 คน ไดมาจากการใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทา
โร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,135 ชุด คิดเปนรอยละ 89.72 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้
ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครไม มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการ
ประชาสัมพันธ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผู บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครควรกํ า หนดให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การประชาสัมพันธเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการที่
สํ า คั ญ คื อ การกํ า หนดเป น ยุ ท ธศาสตร ใ ห สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธดวยความรวดเร็ว รวมทั้งมีการประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอดวย
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
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Management Administration Regarding Public Relations of the Office of
Consumer Protection Board in Bangkok Metropolis
Researcher: Mr. Thachanan Wongpan; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of the management
administration regarding public relations of the Office of Consumer Protection Board in Bangkok
Metropolis, (2) development guidelines of the management administration regarding public relations
of the Office of Consumer Protection Board in Bangkok Metropolis, and (3) strategies of
management administration development regarding public relations of the Office of Consumer
Protection Board in Bangkok Metropolis.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test including
validity check and reliability check at 0.95 level. The sampling were 1,265 people obtained services
or complained to the Office of Consumer Protection Board in Bangkok Metropolis, calculated by
Taro Yamane’s formula at the confidence level 95%. The 1,135 sets of questionnaire or 89.72% of
the total samples were collected. Statistical tools employed were percentage, mean, standard
deviation, and t-test. Moreover, in-dept interview of experts was also employed.
The study results showed that the samples agreed that (1) the major problem was the Office
of Consumer Protection Board in Bangkok Metropolis’ lack of monitoring and performance
evaluating with regard to the public relations; (2) the major development guideline of the
management administration was the Office of Consumer Protection Board in Bangkok Metropolis’
should establish monitoring and performance evaluating with regard to the public relations at least
twice a year; and (3) the major strategy of management administration development was the Office of
Consumer Protection Board in Bangkok Metropolis’ establishment of strategy for quick performance
responding with regard to the public relations including regularly performance evaluating.
Keywords: Management administration, Public relations, The Office of Consumer Protection
Board in Bangkok Metropolis
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5. หัวขอวิทยานิพนธ การบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวขนิษฐา จูมลี ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ (3) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ด การด า นการให บ ริ ก ารของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารที่ ต อบสนองความต อ งการของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการหาคา
ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.92 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มารับบริการฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ จํานวน 1,110 คน ซึ่งไดมาจาก
การคํานวณโดยใชสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได
1,013 ชุด คิดเปนรอยละ 91.26 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ สํานักวิทยบริการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรไมมาก
เพียงพอ เชน การฝกอบรมบุคลากรดานการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา (2) การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ บุคลากรควรไดรับการฝกอบรมดานการใหบริการที่
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผูบริหารของสํานักวิทยบริการควรเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการใหบริการดวย และ (3) ยุทธศาสตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหสํานักวิทยบริการ
จัดหาทรัพยากร เชน คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต ใหเพียงพอสําหรับการใหบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษา
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11
Management Administration Regarding Services of the Instructional Resources
Centre in Response to the Needs of the Students of Ubon Ratchathani University
Researcher:
Miss Khanittha Jumlee; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems which related to the
management administration regarding services of the Instructional Resources Centre in response to
the needs of the students of Ubon Ratchathani University, (2) the increase of management
administration efficiencies regarding services of the Instructional Resources Centre in response to the
needs of the students, and (3) strategies of the increase of management administration efficiencies
regarding services of the Instructional Resources Centre in response to the needs of the students.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-tested including
validity check and reliability check at 0.92 level. Total samples of 1,110 were the Ubon Ratchathani
University’s students obtained the services of the Instructional Resources Centre, calculated by Taro
Yamane’s formula at the confidence level 95%. The amount of field data return was 1,013 making
91.26% of the total samples. Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean,
standard deviation, and t-test. Moreover, in-dept interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the major problem was the human quality development of
the Instructional Resources Centre was insufficient, such as training officers in services in response to
the needs of the students; (2) the major increase of management administration efficiencies were the
officers should additionally be trained in services in response to the needs of the students and the
executives of the Instructional Resources Centre should also invite experts to advise and share their
experiences in services; and (3) the major strategy of the increase of management administration
efficiency was to establish the strategy of the Instructional Resources Centre to provide sufficient
resources, such as computers and internet, in response to the needs of the students.
Keywords: Management administration, Services, the Instructional Resources Centre,
Ubon Ratchathani University
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6. หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลาง
บางขวาง
ผูวิจัย
นายโกวิท นาคพงษ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ เพื่ อ ศึ ก ษา (1) ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การที่
สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง (2) การพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุน
สวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง และ (3) ภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.91 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในเรือนจํากลางบางขวาง และผูตองขังที่คุมขังในเรือนจํากลางบางขวาง รวม
1,828 คน ซึ่งทั้งสองประเภทไดมาจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามา
เน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,748 ชุด คิดเปนรอยละ
95.62 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ ผูบริหารบางสวนของเรือนจํากลางบางขวางไมเห็น
ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง (2) การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ สําคั ญ คื อ ผูบริ หารของเรือนจํ ากลางบางขวางควรให ความสําคั ญกับการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหประชาชนหรือหนวยงาน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังอยางนอยปละ
1-2 ครั้ง และ (3) ในภาพรวม ในอนาคตเรือนจํากลางบางขวางมีแนวโนมของการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังในทิศทางที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากกวาใน
ปจจุบัน
คําสําคัญ การพัฒนา การบริหารจัดการ สวัสดิการผูตองขัง เรือนจํากลางบางขวาง
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The Development of Management Administration Supporting Welfare of the
Prisoners of the Bang Kwang Central Prison
Researcher: Mr. Kovit Nakpong; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of management administration
supporting welfare of the prisoners of the Bang Kwang Central Prison, (2) development of
management administration supporting welfare of the prisoners of the Bang Kwang Central Prison,
and (3) trend of development of management administration supporting welfare of the prisoners of
the Bang Kwang Central Prison.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test and validity
check and reliability check at 0.91 level. Total of 1,828 prisoners of Bang Kwang Central Prison were
used as sampling group, calculated by Taro Yamane’s formula at the confidence level 95%. The
1,748 sets of questionnaire were collected, equal to 95.62% of the total samples. Statistics used were
percentage, mean, standard deviation, and t-test. In-depth interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was some executives of the Bang Kwang
Central Prison’s insufficient emphasis on performance evaluation supporting welfare of the prisoners;
(2) the important development of management administration was the executives of the Bang Kwang
Central Prison should emphasize on performance evaluation supporting welfare of the prisoners as
well as open the opportunities for people or outside organization to participate in performance
evaluation supporting welfare of the prisoners at least 1-2 a year; and (3) in overall, the Bang Kwang
Central Prison’s trend of the development of management administration to support welfare of the
prisoners was in the direction of opening opportunity for people to participate more than the present.
Keywords: Development, management administration, welfare of the prisoners, the Bang Kwang
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7. หัวขอวิทยานิพนธ การบริหารจัดการเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชน
ของทาอากาศยานดอนเมือง
นางสาวเยาวลักษณ มงคลลักษณ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยานดอนเมือง (2) การพัฒนาการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยานดอนเมือง และ (3) ภาพรวม
แนวโนมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยาน
ดอนเมือง
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.93 สําหรับกลุมตัวอยางไดแก
ประชาชนผูรับบริการของทาอากาศยานดอนเมือง รวม 1,111 คน ซึ่งไดมาจากสูตรการคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน จากจํานวนประชาชนผูรับบริการของทาอากาศยานดอนเมือง จํา นวน
3,764,743 คน ซึ่งไดมาจากคาเฉลี่ยของจํานวนประชาชนผูรับบริการของทาอากาศยานดอนเมืองรวม
3 ป เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,012 ชุด คิดเปนรอยละ 91.08 ของแบบสอบถามทั้งหมด
สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการ
สัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ ทาอากาศยานดอนเมือง
ควบคุมและตรวจสอบการใชงบประมาณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนไม
เขมงวดเทาที่ควร (2) การพัฒนาการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ การกําหนดหลักเกณฑและมาตรการ
อยางชัดเจนและรัดกุมสําหรับการควบคุมและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชน รวมทั้งการกําหนดใหมีการประเมินผลการควบคุมและการ
ตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้งดวย และ (3) ภาพรวมที่สําคัญ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยานดอนเมืองในอนาคตมี
แนวโนมสูงกวาปจจุบัน
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัย การใหบริการประชาชน ทาอากาศยานดอนเมือง
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Management Administration Regarding the Security for People Services of
the Don Mueang International Airport
Researcher: Miss Yawaluck Mongkolluck; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of management administration
regarding the security for the people services of the Don Mueang International Airport, (2)
development of management administration regarding the security for the people services of the Don
Mueang International Airport, and (3) overview trends of management administration regarding the
security for the people services of the Don Mueang International Airport.
This study was a survey research using questionnaires. The questionnaires were pre-tested
including validity checked and reliability checked at 0.93 level. Sampling group of 1,111 were people
obtained services of the Don Mueang International Airport, calculated by Taro Yamane’s formula at
the confidence level 95%. The 1,012 sets of questionnaire were collected which equal to 91.08% of
the total samples. Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard
deviation, and t-test. Moreover, in-dept interview of experts was also applied.
The study results showed the samples agreed that (1) the important problem was the insufficient
strictness about controlling and checking budget spending regarding the security for the people services
of the Don Muang International Airport; (2) the important development of management
administration was the clear and concise formulation of criteria and measures of controlling and
checking budget spending regarding the security for the people services as well as setting an
evaluation the controlling and checking at least once a year; and (3) the important overview trend was
the management administration efficiencies regarding the security for the people services of the Don
Muang International Airport, in the future, tended to higher than at present.
Keywords: Management administration, Security, people services, the Don Mueang International
Airport
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8. หัวขอวิทยานิพนธ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางใน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นางสาวสฬาวดี แสงสวรรค ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ (1) ปญหาการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางใน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง และ (3) ภาพรวม
แนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบลบาง
รักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผาน
การหาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.91 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําลบางรักนอย 752 คน และองคการบริหารสวนตําลบางรัก
นอย 359 คน รวม 1,111 คน ไดมาจากการใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามา
เน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,021 ชุด คิดเปนรอยละ 91.80 ของแบบสอบถามทั้งหมด
สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบลทั้ง 2 แหง
พบวา ไมแตกตางกัน กลาวคือ (1) ปญหาที่สําคัญ คือ การขาดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน (2) การ
พัฒนาการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ องคการบริหารสวนตําบลควรมีแผนการดําเนินงานอยางเปน
ขั้นตอนที่ชัดเจน และ (3) ภาพรวมแนวโนมที่สําคัญ คือ ในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลมี
แนวโนมของการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย
และองคการบริหารสวนตําบลบางกราง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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The Comparison of Management Administration Regarding Human Resources
Between the Bangraknoi Subdistrict Administrative Organization and the Bangkrang
Subdistrict Administrative Organization in Muang District of Nonthaburi Province
Researcher: Miss Saravadee Seangsawan; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The objectives of this study were to comparative study (1) problems of management administration
regarding human resources between the Bangraknoi Subdistrict Administrative Organization and the Bangkrang
Subdistrict Administrative Organization in Muang District of Nonthaburi Province, (2) development of management
administration regarding human resources between the Bangraknoi Subdistrict Administrative Organization and the
Bangkrang Subdistrict Administrative Organization in Muang District, and (3) overview trends of management
administration regarding human resouerces between the Bangraknoi Subdistrict Administrative Organization and the
Bangkrang Subdistrict Administrative Organization in Muang District.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test including validity
check and reliability check at 0.91 level. Total of 1,111 people were used as sampling group divided into
752 people in the areas of the Bangraknoi Subdistrict Administrative Organization and 359 in the areas
of the Bangkrang Subdistrict Administrative Organization, calculated by Taro Yamane’s formula at the
confidence level 95%. The 1,021 sets of questionnaire were collected, equal to 91.80% of the total samples. Statistics used in
this study were percentage, mean, standard deviation, and t-test. Moreover, in-dept interview of experts was also employed.
The comparative study results showed that the both Subdistrict Administrative Organizations’ opinions
were indifferent, namely (1) the major problem was the lack of operations’ clear steps; (2) the major
development of management administration was the Subdistrict Administration Organizations should
establish operational plans with clear steps; and (3) the major overall trend was the Subdistrict Administrative
Organizations’ human resources development, in the future, tended to obtain more acceptance of their people.
Keywords: Comparison, management administration, human resources, Bangraknoi Subdistrict
Administrative Organization and the Bangkrang Subdistrict Administrative
Organization, Muang District of Nonthaburi Province
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9. หัวขอวิทยานิพนธ การบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
นางสาวอุบลรัตน จันพันธเพชรกุล ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จัง หวัด
นนทบุรี (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองเพรางาย และ (3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหาร
จัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายประสบ
ผลสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบรวมทั้งผานการหา
คาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน
ที่อยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย จํานวน 1,082 คนทั้งนี้ ไดมาจากการ
คํานวณโดยใชสูตร การหาจํานวนของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน และไดใชการเทียบอัตราสวน
รอยละจากจํานวนประชากรทั้งหมด คือ 7,141 คนเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 970 ชุด คิด
เปนรอยละ 89.65 ของแบบสอบถามทั้งหมดสําหรับสถิติที่ใชคือคารอยละ คา เฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาทีรวมถึงการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวย (1) ปญหาที่สําคัญ คือ องคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางายไมใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบล (2) การพัฒนาที่สําคัญ คือ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เชน การจัดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละครั้ง และ (3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดประสบผลสําเร็จ
ตามลําดับไดแก การที่บุคลากรมีความรูความสามารถ และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร
มาปรับใชในการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การใหบริการ การจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
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Management Administration Regarding Services of the Income Collection of
the Nongpraongay Subdistrict Administrative Organization in Sainoi District of
Nonthaburi Province
Researcher:
Miss UbonratChanphanpetkul; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011

Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems which related to the
management administration regarding services of the income collection of the Nongpraongay
Subdistrict Administrative Organization in Sainoi District of Nonthaburi Province,(2) development of
management administration regarding services of the income collection of the Nongpraongay
Subdistrict Administrative Organization, and (3) internal and external factors taking important parts
of the success of the development of management administration regarding services of the income
collection of the Nongpraongay Subdistrict Administrative Organization.
This study was a survey research using questionnaires. The questionnaires were being pretested including validity and 0.95 level of reliability checks. The samples consisted of 1,082 people in
the areas of the Nongpraongay Subdistrict Administrative Organization, calculated by Taro Yamane’s
formula at the confidence level 95%. The amount of field data return was 970 sets of questionnaire,
equal to 89.65% of the total samples. Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean,
standard deviation, and t-test. In-dept interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was the Nongpraongay Subdistrict Administrative Organization’s
insufficient emphasis on the development of officers regarding services of the income collection; (2) the main development was
the executives at all levels should emphasize on the development of officers, such as providing training the officers in services at
least once a year; and (3) the main internal and external factors taking important parts of the success of the development of
management administration regarding services of the income collection respectively was the officers’ knowledge and
capabilities including the continuous applying modern technology, such as computers, in services of the income collection.
Keywords: Management administration, services, income collection, the Nongpraongay
Subdistrict Administrative Organization, Sainoi District, Nonthaburi Province
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10. หัวขอวิทยานิพนธ ปญหาและแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
นางนันธิดา จอยพึ่งพร ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
(1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ
การศึก ษาครั ้ง นี ้มีว ัต ถุป ระสงคสํา คัญ เพื่อ ศึก ษา (1) ปญ หาการบริห ารจัด การดา นขอมูล
ขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และ (3) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการดานขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการหาคา
ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.87 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ
และลูกจางประจําของกรมวิทยาศาสตรการแพทยทั้งหมด รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,185 คน เก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนมาได 1,060 ชุด คิดเปนรอยละ 89.45 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีวัสดุอุปกรณ เชน โตะ
เกาอี้ และคอมพิวเตอรไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสาร (2) แนวทางการเพิ่ม ขีด
ความในการบริหารจัดการสามารถที่สําคัญ คือ กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหมากเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสาร และ (3)
ยุ ทธศาสตร การเพิ่ มขี ดความสามารถในการบริ หารจั ดการที่ สํ าคั ญ คื อ การกํ าหนดยุ ท ธศาสตร ใ ห
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารดวยความโปรงใส ถูกตอง และ
รวดเร็ว
คําสําคัญ การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ ขอมูลขาวสาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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Problems and the Increase of Capabilities Guideline of Management
Administration Regarding Information of the Department of Medical Sciences
Researcher: Mrs. Nuntida Joyphungporn; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011

Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of management administration
regarding information of the Department of Medical Sciences, (2) the increase of capabilities
guideline of management administration regarding information of the Department of Medical
Sciences, and (3) strategies of the increase of management administration capabilities regarding
information of the Department of Medical Sciences.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test including
validity check and reliability check at 0.87 level. Total of 1,185 government officers of the Department of
Medical Sciences, which are population of the study were used as sampling group. The 1,060 sets of a
questionnaire were collected, equal to 89.45% of the total sampling. Statistics used in this study were
percentage, mean, standard deviation, and t-test. In-depth interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was the Department of Medical
Sciences’ insufficient materials, such as tables, chairs and computers for the performance regarding
information, (2) the main increase of capabilities guideline of management administration was the
Department of Medical Sciences should allocate budget for material purchasing coincide with the
performance regarding information, (3) the main strategy of the increase of management administration
capabilities was the Department of Medical Sciences’ strategy establishment of the management
administration promotion regarding information with transparency, accuracy, and quick response.
Keywords: Capabilities guideline, management administration, information, the Department of
Medical Sciences
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11. หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ
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ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
(1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก (2) การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก และ (3) ภาพรวมแนวโนมของ
การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.985 สําหรับกลุมตัวอยาง คือ
จํานวนผูเชาที่ดินราชพัสดุในเขตจังหวัดนครนายก จํานวน 1,067 คน ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตร
การหาจํานวนของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 950 ชุด คิด
เปนรอยละ 89.03 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ มีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ กรมธนารักษในจังหวัด
นครนายกไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการ
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ กรมธนารักษใน
จังหวัดนครนายกควรกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุไว
อยางชัดเจน และตอเนื่อง รวมทั้งควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย และ (3) ในภาพรวม
ในอนาคตกรมธนารักษในจังหวัดนครนายกมีแนวโนมของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่
ราชพัสดุที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนสูงกวาในปจจุบัน
คําสําคัญ การพัฒนา การบริหารจัดการ ปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ จังหวัดนครนายก
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The Development of Management Administration to Resolve the Problems of Invasion
of Immovable Government Property of the Treasury Department in Nakhon Nayok Province
Researcher: Mrs. Naowarat Boonwanno; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
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Thesis title:

ABSTRACT
The main purposes of this study were to study (1) problems of management administration to
resolve the problems of Invasion of Immovable Government Property of the Treasury Department in
Nakhon Nayok Province, (2) development of management administration to resolve the problems of
Invasion of Immovable Government Property of the Treasury Department in Nakhon Nayok
Province, and (3) overview trend of management administration to resolve the problems of Invasion of
Immovable Government Property of the Treasury Department in Nakhon Nayok Province.
The study was a survey research by using questionnaires. The questionnaires were being
tested for validity and reliability of questionnaire at 0.985 level. Sampling groups were 1,067 lessees
of the Invasion of Immovable Government Property, calculated by Taro Yamane’s formula at the
confidence level 95%. The amount of field data was 950 out of 1,067 sets of questionnaire were
collected back, equal to 89.03%. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and t-test. Moreover, in-dept interview of experts was also employed.
The result of this study showed (1) the main problem was the Treasury Department in
Nakhon Nayok Province’s open no opportunity for people to participate in the formation of
management administration policy to resolve the problems of Invasion of Immovable Government
Property; (2) the main development of management administration was the Treasury Department in
Nakhon Nayok Province should formulate the management administration policy to resolve the
problems of Invasion of Immovable Government Property explicitly and continuously including
support the people participation; (3) in overview, in the future, the Treasury Department in Nakhon
Nayok Province’s trend of management administration to resolve the problems of Invasion of
Immovable Government Property was coincide with the people needs more than the present.
Keywords: Development, management administration, problems of Invasion of Immovable
Government Property, the Treasury Department in Nakhon Nayok Province
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12. หัวขอวิทยานิพนธ การบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ
นายสนอง มะลัยขวัญ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
(1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการมี
สวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบาน
กับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ และ (3) ปจจัยที่มีสวน
สําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอประสบผลสําเร็จ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการหาคา
ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.89 สําหรับกลุมตัวอยางมีจํานวน 1,228 คน
แบงเปน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตตําบลและหมูบานของอําเภอแกงครอ จํานวน 440 คน และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลของอําเภอแกงครอ จํานวน 788 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
มาได 1,027 ชุด คิดเปนรอยละ 83.63 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ ตําบลและหมูบาน และองคการบริหารสวนตําบลไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอแกการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการที่สําคัญ
คือ ตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลควรไดรับงบประมาณที่เพียงพอแกการบริหารจัดการดานการ
มีสวนรวมเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ พรอมทั้งควรสนับสนุนผูบริหารทุกระดับใหมีการใช
จายงบประมาณอยางประหยัด และ (3) ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลสําเร็จ
คือ การมีผูบริหารมืออาชีพที่มีความคิดริเริ่ม รวมทั้งกลาคิด กลาลงมือปฏิบัติ และกลาเปลี่ยนแปลง
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การมีสวนรวม ปญหายาเสพติด อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
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Problems of Kaengkhro District in Chaiyaphum Province
Researcher: Mr. Sanong Malaikhuan; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
Academic year: 2011
Thesis title:

ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of management administration
regarding participation between Subdistrict and Village with the Subdistrict Administrative Organization to
resolve the narcotic problems of Kaengkhro District in Chaiyaphum Province, (2) development of
management administration regarding participation between Subdistrict and Village with the Subdistrict
Administrative Organization to resolve the narcotic problems of Kaengkhro District, and (3) factors taking important parts of
the success of the potential development of management administration regarding participation between Subdistrict and
Village with the Subdistrict Administrative Organization to resolve the narcotic problems of Kaengkhro District.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test of both validity check
and reliability check at 0.89 level. Sampling group of 1,228 were divided into (1) 440 officers working in
the Subdistrict and Village of Kaengkhro District and (2) 788 officers working in the Subdistrict
Administrative Organizations of Kaengkhro District. The amount of field data return was 1,027, making 83.63% of the total
samples. Statistics were percentage, mean, standard deviation, and t-test. In-depth interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was the Subdistrict and Village and the
Subdistrict Administrative Organization’s insufficient budget of management administration regarding
participation between Subdistrict and Village with the Subdistrict Administrative Organization to resolve
the narcotic problems of Kaengkhro District; (2) the main development of management administration was
the Subdistrict and Village and the Subdistrict Administrative Organization should obtain sufficient budget
of management administration regarding participation to resolve the narcotic problems of Kaengkhro
District including the support the executives at all levels to spend the budget economically; and (3) the main
factor taking important parts of the success of the management administration development was the
professional executives with initiative thinking as well as thinking, acting, and changing courage.
Keywords: Management administration, participation, the narcotic problems, Kaengkhro District,
Chaiyaphum Province
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13. หัวขอวิทยานิพนธ ปญหาและแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
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ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สว นตําบลหนองเพรางาย และ (3) ปจจัย ภายในและปจ จัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหก าร
พัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
เพรางายประสบผลสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบรวมทั้งผานการ
หาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแ ก
ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย จํานวน 1,082 คนเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 970 ชุด คิดเปนรอยละ 89.65 ของแบบสอบถามทั้งหมดสําหรับ
สถิติที่ใชคือคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีรวมถึงการสัมภาษณแนวลึก
เฉพาะผูเชี่ยวชาญดวย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวย (1) ปญหาที่สําคัญ คือองคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางายไมใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการเพื่ อการจัดเก็ บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล (2) การพัฒนาที่สําคัญ คือ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร เชน การจัดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละครั้ง และ (3) ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายได
ประสบผลสําเร็จ ตามลําดับไดแก การที่บุคลากรมีความรูความสามารถ และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน คอมพิวเตอร มาปรับใชในการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ การบริหารจัดการ ขีดความสามารถ พนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
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Problems and Promotion Guidelines of Management Administration for
Increasing the Capabilities of the Officers of the Immigration Bureau
Researcher: Pol. Sgt.ThanatchaProdbamrung; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn;
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ABSTRACT
The main objectives of this study were to study(1) problems which related to the
management administration regarding services of the income collection of the Nongpraongay
Subdistrict Administrative Organization in Sainoi District of Nonthaburi Province, (2) development of
management administration regarding services of the income collection of the Nongpraongay
Subdistrict Administrative Organization, and (3) internal and external factors taking important parts
of the success of the development of management administration regarding services of the income
collection of the Nongpraongay Subdistrict Administrative Organization.
This study was a survey research using questionnaires. The questionnaires were being pretested including validity and 0.95 level of reliability checks. The samples consisted of 1,082 people in
the areas of the Nongpraongay Subdistrict Administrative Organization. The amount of field data
return was 970 sets of questionnaire, equal to 89.65%of the total samples. Statistics used for data analysis
were percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test. In-dept interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was the Nongpraongay Subdistrict
Administrative Organization’s insufficient emphasis on the development of officers regarding services of the
income collection; (2) the main development was the executives at all levels should emphasize on the
development of officers, such as providing training the officers in services at least once a year; and (3) the
main internal and external factors taking important parts of the success of the development of
management administration regarding services of the income collection respectively was the officers’
knowledge and capabilities including the continuous applying modern technology, such as computers,
in services of the income collection.
Keywords: Management administration, services, income collection, the Nongpraongay
Subdistrict Administrative Organization, Sainoi District, Nonthaburi Province
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14. หัวขอวิทยานิพนธ การเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการประกันคุณภาพ
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ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
(1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพใน
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2) การ
เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ (3) ภาพรวมแนวโนมของการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 สําหรับกลุมตัวอยางไดแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1,351 คน เปนการนําประชากรทั้งหมดมา
เปนกลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,154 ชุด คิดเปนรอยละ 85.42 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา
ที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ บุคลากรบางสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไมได
ปฏิบัติหนาที่เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาดวยความรับผิดชอบอยางมากเพียงพอ (2) การ
เสริมสรางศักยภาพในการบริการจัดการที่สําคัญ คือ ผูบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรกําหนด
หลักเกณฑ และมาตรการการปฏิ บัติงานของบุคลากรเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน
รวมทั้งควรจัดการฝกอบรมการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางนอยปละ 1
ครั้ง และ (3) ในภาพรวม ในอนาคตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแนวโนมของการเสริมสรางศักยภาพใน
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงกวาในปจจุบัน
คําสําคัญ การเสริมสราง ศักยภาพ การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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The Promotion of Management Administration Potentials to Support
the Educational Quality Assurance of Ubon Ratchathani University
Researcher: Mr. Ratapon Maentanoo; Degree: Master of Public Administration;
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra
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ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of the promotion of
management administration potentials to support the educational quality assurance of Ubon
Ratchathani University, (2) the promotion of management administration potentials to support the
educational quality assurance of Ubon Ratchathani University, and (3) overview of trends the
promotion of management administration potentials to support the educational quality assurance of
Ubon Ratchathani University.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test of both validity
check and reliability check at 0.98 level. Total of 1,351 people which is a population of the Ubon
Ratchathani University were used as sample group. The 1,154 sets of questionnaire were collected
which equal to 85.42% of the total samples. Statistics used were percentage, mean, standard
deviation, and t-test. In-depth interview of experts was also applied.
The study results showed that (1) the main problem was some personnel’s insufficient
performance and less responsibility to support the educational quality assurance; (2) the main
promotion of management administration potentials was the university executive should provide
criteria and clear measures for personnel to support the educational quality assurance including set up
training for personnel performance in supporting the educational assurance at least once a year; and
(3) in overall view, in the future, Ubon Ratchathani University tended to promote the management
administration potentials to support the educational quality assurance with higher efficiency than the
present.
Keywords: Promotion, potentials, management administration, the educational quality assurance,
Ubon Ratchathani University
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15. หัวขอวิทยานิพนธ การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของ
เรือนจํากลางขอนแกน
นายกฤติพงษ แสนสุข ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
(1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา
และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)
ปการศึกษา
2554
บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออํานวย
ความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกน และ (3) ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกนประสบผลสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการ
หาค าความเที่ ย งตรง และความเชื่ อถือไดของแบบสอบถามที่ ระดับ 0.89 สํา หรับ กลุมตัว อยาง คือ
ประชาชนที่มาใชบริการในเขตพื้นที่ของเรือนจํากลางขอนแกน จํานวน 1,100 คน ซึ่งไดมาจากการใช
สูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาได 915 ชุด คิดเปนรอยละ 83.18 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติที่ใช
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีนอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึก
เฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย
ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาที่สําคัญ คือ เรือนจํากลางขอนแกนปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนโดยไมถือวาประชาชนที่มาใชบริการเปนศูนยกลาง (2) แนวทางการ
พัฒนาที่สําคัญ คือ ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรมีนโยบายและกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและ
ตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน และ (3) ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่สําคัญ คือ การมีขาราชการที่มีจิตสํานึกที่ดีตอการปฏิบัติงานที่อํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชน รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน และเรือนจํากลาง
ขอนแกน
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ABSTRACT
The main objectives of this study were to study (1) problems of the management
administration for facilitating and serving the people of the KhonKaen Central Prison, (2)
development guidelines of management administration for facilitating and serving the people of the
KhonKaen Central Prison, and (3) internal and external factorstaking important parts of the success of
the development of management administration guidelines for facilitating and serving the people of
the KhonKaen Central Prison.
This study was a survey research using questionnaires which passed pre-test and validity
check including reliability check at 0.89 level. The sample groups of 1,100 were the people as
services users in areas of the KhonKaen Central Prison, calculated by Taro Yamane’s formula at the
confidence level 95%. The 915 sets of questionnaire were collected, equal to 83.18% of the total
samples. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, and t-test. Moreover, in-dept
interview of experts was also employed.
The study results showed that (1) the important problem was the KhonKaen Central Prison’s
facilitating and serving to the people was unfocused on the people-centered; (2) the important
development guideline was the KhonKaen Central Prison’s executives should establish policy and set
up clear and continuous targets to promote the operations of facilitating and serving to the people; and
(3) the important of internal and external factors were the government officials with good
consciousness of performances supporting the facilitating and serving the people, including the
sufficient budget supporting.
Keywords: Management administration, facilitating and serving the people, KhonKaen Central
Prison
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คําชี้แจง เรือ่ ง “หัวขอวิทยานิพนธคลายคลึงกัน และกรอบแนวคิดเหมือนกัน”
เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องการทําวิทยานิพนธที่ผมรับเปนที่ปรึกษาเพิ่มมากขึน้ จึงขอ
ชี้แจงดังขางลางนี้
แมหัวขอวิทยานิพนธจะซ้ํากันหรือคลายคลึงกัน รวมทัง้ ใชตัวแบบหรือกรอบแนวคิด
เหมือนกัน ก็สามารถสรางองคความรูใหม หรือสรางความรูทางวิชาการที่มีคุณคาทั้งดานวิชาการและ
ดานปฏิบตั ิ มีมาตรฐานสูง และสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย ไดเชนกัน โดยผมขอชีแ้ จงดวยเหตุผลทาง
วิชาการดานการวิจัย (โปรดดูเหตุผล ขอ หนึ่ง ถึง ขอ สาม ขางลางนี้) รวมทั้งดวยเหตุผลดานการบริหาร
จัดการและการบริหารการพัฒนา (โปรดดูเหตุผล ขอ สี่ ถึง ขอ เจ็ด ขางลางนี้) ดังนี้
หนึ่ง แมวิทยานิพนธที่มีชื่อซ้ํากันหรือคลายกัน ก็ไมนาที่จะทําใหคุณคาทางวิชาการ หรือ
มาตรฐานดานการศึกษาของวิทยานิพนธหรือการสรางองคความรูใหม รวมทั้งสรางประโยชนทั้งดาน
วิชาการและดานปฏิบัติ ดอยลงแตประการใด เนื่องจากวิทยานิพนธดังกลาวนั้นไดทําในพื้นที่ทแี่ ตกตาง
กัน ทําในหนวยงานของรัฐทีแ่ ตกตางกัน กลุมตัวอยางแตกตางกัน มีการบริหารจัดการภายในที่แตกตาง
กัน มีสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร
และการพัฒนา ที่แตกตางกัน ทําในระยะเวลาที่แตกตางกัน ใชระเบียบวิธีวิจยั (methodology) ที่แตกตาง
กัน ดําเนินการโดยนักศึกษาหรือนักวิจัยทีแ่ ตกตางกันและใชวิธีการบริหารงานวิจัยทีแ่ ตกตางกันดวย
สอง คําวา การวิจัย มาจากคําวา research คําวา re นั้น หมายถึง ซ้ํา หรือการทําซ้ํา เมื่อนํามารวม
กับคําวา search ในมุมมองหนึ่ง หมายถึง การทดสอบซ้ํา หรือคนควาซ้ํา เพื่อยืนยันหรือคัดคาน
ผลการวิจัยหรือการศึกษาคนควาในอดีต ดังนั้น การใชตวั แบบหรือกรอบแนวคิดที่ซ้ํากันหรือคลายคลึง
กัน ในทางวิชาการดานการวิจัยยอมถือไดวา เปนการทดสอบซ้ําเพื่อยืนยันหรือคัดคานผลการวิจัยใน
อดีต องคความรูที่เกิดขึ้นถามีการทดสอบหรือคัดคานซ้ํา ก็ยิ่งจะทําใหมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ตัวอยางเชน ผม
ไดรับทุนจากมูลนิธิเอเชียติดตอกัน 4-5 ป ไดทําวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหคําวินจิ ฉัยของศาลและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยในแตละป ผมไดใชชื่อเรื่องซ้ําและใชกรอบแนวคิดหรือมีการวิจัยซ้ํา ในเรื่อง
“ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งในที่สุด ทําใหยนื ยันได
อยางชัดเจนวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญไมมีอิทธิพล หรือแมกระทั่งงานวิจยั ที่ผมเคยไดรับรางวัลจาก
สภาวิจยั แหงชาติ ในป 2542 เรื่อง “ศาลปกครองไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสราง อํานาจหนาที่
และการบริหารงานบุคคล กับ ศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี” ก็มีชื่อและกรอบแนวคิดที่ซ้ํา
กับผลงานวิจยั ในอดีตเชนกัน เหลานี้เปนตน (โปรดดูเว็บไซต www.wiruch.com ที่เมนูหนา ตํารา
หนังสือ ผลงานวิจยั ) หรือแมกระทั่งลาสุด การขอความคิดเห็นเกีย่ วกับประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญทั่ว
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ประเทศ ก็ลวนใชชื่อเดียวกันและวัตถุประสงคเดียวกัน แมจะนําไปขอความคิดเห็นจากประชาชนทั่ว
ประเทศไทยก็ตาม ดังนั้น ชือ่ เดียวกันหรือคลายคลึงกันจึงไมใชเรื่องทีผ่ ิดปกติ
สาม องคความรู หรือความรูทางวิชาการ หรือสาระสําคัญทางวิชาการ หรือประโยชนที่จะ
ไดรับจากการวิจัยนั้น สามารถเกิดไดจากวิจัยหรือวิทยานิพนธที่มีชื่อหัวขอวิทยานิพนธซ้ําดวย เนื่องจาก
องคความรู หรือความรูทางวิชาการ ฯลฯ ดังกลาวนัน้ สามารถเกิดไดจาก การ “อภิปรายผล” และ
“ขอเสนอแนะ” (ในบทสุดทาย) รวมตลอดทั้งเกิดจากระเบียบวิธีวจิ ัยทีน่ ํามาใชดว ย ดังนั้น ชื่อหัวขอซ้ํา
รวมทั้งตัวแบบหรือกรอบแนวคิดซ้ํา ไมนา จะเปนประเด็นสําคัญ
สี่ ตัวแบบหรือกรอบแนวคิดที่สําคัญหรือเปนแกนของวิชาการหรือแนวคิดดานการบริหารการ
พัฒนาและการบริหารจัดการที่เปนที่ยอมรับ นาสนใจ และนํามาใชมีไมมาก ตัวอยางตัวแบบหรือกรอบ
แนวคิดที่กลาวมานี้ เชน 7M, PAMS-POSDCoRB (11 ประการ), การบริหารจัดการตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย 6 ประการ, การบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (8 ประการ), การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (10 ประการ), และการ
บริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม (10 ประการ) ผมจึงไดนํากรอบแนวคิดดังกลาวนี้มาใช โดย
ผมไดกําหนดไวกวาง ๆ วา จะตองมีกรอบแนวคิดชัดเจนดวยเสมอเพื่อแสดงถึงเอกลักษณและวิชาชีพ
ดานรัฐประศาสนศาสตร นอกจากนี้ การใชกรอบแนวคิดเดียวกัน ในอีกมุมมองหนึ่ง นาจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการดวย หากในอนาคต ไดมีการนํากรอบแนวคิดที่เหมือนกันจากวิทยานิพนธ
หรือการวิจยั ในพื้นที่ กลุมตัวอยาง และการบริหารจัดการวิจัยทีแ่ ตกตางกัน มาจัดกลุม วิเคราะห
เปรียบเทียบ หรือพิสูจน ก็อาจจะทําใหเห็นไดวา กรอบแนวคิดนั้นมีคณ
ุ คามากนอยเพียงใดดวย และ
สมควรนํากรอบแนวคิดนั้นไปใชตอไปหรือไม
หา ผมถนัด ชํานาญ หรือเชี่ยวชาญดานการบริหารการพัฒนาและการบริหารจัดการรวมทั้ง
ยอมรับตัวแบบหรือกรอบแนวคิดทีด่ ังกลาวนั้นดวย หากเปนตัวแบบหรือกรอบแนวคิดอื่น ผมอาจไม
ยอมรับ เนื่องจากไมถนัดซึ่งก็อาจปฏิเสธการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพราะผมไมอาจทําในสิ่งที่ไม
ยอมรับหรือไมถนัด นอกจากนี้ ที่ปรึกษารวม และผูทรงคุณวุฒิ ทีจ่ ะมาเปนประธานในการสอบ ก็ได
เห็นชอบกับหัวขอวิทยานิพนธของทั้ง 15 คนดวย
โดยปกติวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร อาจจัดแบงเปนหลายจุดเนนดานวิชาการ หรือหลาย
ดาน (field of study) เชน จัดแบงเปน (1) ดานนโยบายสาธารณะ (2) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และ (3) ดานการบริหารการพัฒนา เปนตน
ในสวนที่ผมรับผิดชอบเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธนนั้ ผมรับผิดชอบวิทยานิพนธเฉพาะที่
เกี่ยวของกับดาน “การบริหารการพัฒนา” หรือ “การบริหารจัดการภาครัฐ” ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อทํา
วิทยานิพนธจริง ผมไดใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงประยุกตเพื่อ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐเทานั้น” ดานดังกลาวนี้ ครอบคลุมทั้งการบริหาร
จัดการของหนวยงานของรัฐ การบริหารภายในหนวยงานของรัฐ การพัฒนาและการปรับปรุง

34
หนวยงานและระบบการบริหารของหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ครอบคลุมหนวยงานของรัฐทั้งปฏิบตั ิ
ราชการอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ที่สําคัญคือ ผมไมเคยรับเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธในดานทีผ่ มไมถนัด ไมชํานาญ หรือไมเชี่ยวชาญเปนอันขาด ดังนั้น หากนักศึกษาคนใด
ตองการทําวิทยานิพนธเรื่องอื่นนอกเหนือจากนีห้ รือทําเรื่องที่ผมไมถนัด ผมก็จะไมรับเปนที่ปรึกษา
เด็ดขาด และจะขอรองใหนกั ศึกษาไปหาทีป่ รึกษาอื่นที่มคี วามเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ เชนนี้พอเปรียบเทียบ
ไดวา ผมถนัดสอนวิชากระบี่กระบอง แตไมถนัดสอนยิงปน นักศึกษาคนใดสนใจเรือ่ งกระบี่กระบอง ก็
มาเรียนกับผม หากสนใจเรื่องอื่น เชน ยิงปน ก็ไปเรียนกับคนอื่นหรือสํานักอื่น โดยนักศึกษาที่มาเรียน
เรื่องกระบี่กระบองกับผมนัน้ ก็จะตองใชหลักสูตรการเรียนการสอนหรือแมแตชื่อหลักสูตรชื่อวิชาที่
เรียน วัตถุประสงคของการเรียนการสอน ก็จะตองเกี่ยวของกับกระบีก่ ระบองเทานั้น หากไปตั้งชื่ออยาง
อื่น ก็จะผิดเพีย้ นจากความเปนจริงไปและไมถือวาเปนเอกลักษณของวิชากระบีก่ ระบองที่ผมสอนดวย
ประกอบกับการเสนอหัวขอวิทยานิพนธและการแตงตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธของผม ไดเสนอรวมกัน
ครั้งเดียวทั้ง 15 คน (แทนทีจ่ ะแยกสงหรือทยอยสงทีละ 3-5 คน แลวสงหลาย ๆ หน หากทําเชนนี้ ก็จะ
ถูกโตแยงนอยลง แตผมไดตดั สินใจเลือกทีจ่ ะสงทั้ง 15 คน เพราะผมยึดมั่นในหลักวิชาการ เหตุผล
ความโปรงใส และความสุจริตใจ และพรอมที่จะชี้แจงทุกประเด็นบนพื้นฐานของวิชาการ) เมื่อเปน
เชนนี้ จึงมีสว นทําใหมองไปไดวา เปนหัวขอวิทยานิพนธของทั้ง 15 คน ซ้ําหรือคลายคลึงกันเสมอ แต
ในความเปนจริงแลว ขอใหพิจารณาเหตุผลอื่นประกอบดวย
หก นักศึกษาทีม่ าติดตอหรือมาขอใหผมเปนที่ปรึกษาหลักนั้น ลวนสนใจและตองการใชตัว
แบบหรือกรอบแนวคิดดังกลาวดวย (โปรดติดตอสอบถามนักศึกษาแตละคนโดยตรง)
เจ็ด ทุก ๆ ปที่ผมรับหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา 15 คน ผมไดพยายามพัฒนา
ตัวเอง พัฒนาอาชีพของตัวเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาวิธีการสอน การใหคําแนะนํา เทคนิคการทํา
วิทยานิพนธ ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธใหแตกตางไปจากของเดิม เปนไปในทิศทางที่ดขี ึ้น
เหมาะสมขึ้น และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยไมเคยหยุดนิ่งอยูกับที่ หรือใชของเดิมหากินตลอดเวลา มี
หลักฐานที่เห็นไดอยางชัดเจน โปรดเขาไปศึกษาดูจาก www.wiruch.com ก็จะเห็นและเขาใจถึงการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาการดานวิชาการของผม โดยเฉพาะการผลิตหนังสือและบทความออกมาอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอทุกป และหนังสือทางวิชาการทุกเลมที่ผมเขียนมา สํานักพิมพก็นําไปตีพิมพทุก
เลมเสมอ นอกจากนี้ ผมยังไดพัฒนาแนวทางการใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธดว ย เห็นได
จาก ในปแรก ๆ วัตถุประสงคการวิจยั ไดศกึ ษาการพัฒนาหนวยงานภาครัฐ โดยศึกษาเฉพาะปญหาและ
แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ตอมาไดศึกษา ปญหาและแนวทางแกไข รวมทั้งไดศึกษาสาเหตุ
เพิ่มเขาไปดวย หรือปแรก ๆ ไมไดศึกษาเรือ่ งการเปรียบเทียบ ปตอมา ไดเพิ่มการเปรียบเทียบ หรือ
แนวโนมเขาไปดวย หรือเดิม ใชการทําวิจยั สนามที่เนนเชิงปริมาณ ตอมา ไดใหความสําคัญกับการวิจัย
สนามที่เนนเชิงคุณภาพดวย ไมเพียงเทานัน้ ยังไดพัฒนากรอบแนวคิดทางวิชาการใหม ๆ เพื่อสรางองค
ความรูใหม ๆ ขึ้นมาดวยเสมอ ๆ เชน ไดพฒ
ั นากรอบแนวคิดที่เรียกวา การบริหารจัดการตามแนวทาง
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คุณธรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางทศพิธราชธรรม ขึ้นมาดวย อาจกลาวไดวา เปนคน
แรกที่พัฒนาแนวคิดนี้และนํามาใชในการทําวิทยานิพนธ โดยผมไดเขียนบทความหรือหนังสือเพื่อให
เปนตํารารองรับการทําวิทยานิพนธดว ย เลมตอมา คือ หนังสือเรื่อง “การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสํานักพิมพไดพิมพออกมาและเผยแพรในเดือน
พฤศจิกายน 2550 แลว และในอนาคตกําลังจะเขียนหนังสือหรือตําราเพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
ดานการบริหารจัดการที่เนนเฉพาะของประเทศไทย แทนที่จะไปใชความรูของตางประเทศซึ่งไมชัดเจน
และไมเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยแตเพียงอยางเดียว หนังสือที่กําลังจะเขียนขึ้นใหม เรื่อง
“การบริหารจัดการไทย : ความหมาย สาระสําคัญ และการประยุกต” แตกอนที่หนังสือเลมดังกลาวนี้จะ
แลวเสร็จ ผมไดเขียนหนังสือเรื่อง “การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั ” แลวเสร็จและพิมพเผยแพรในเดือนพฤษภาคม 2552 หนังสือเรื่องนี้ มีความหนาจํานวน 158
หนา โดยคาดหวังวาหนังสือเรื่องนี้จะเปนประโยชนทงั้ ในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ เฉพาะตัวอยาง
ประโยชนในทางวิชาการ เชน มีสวนชวยเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวชีว้ ัดการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบใหแกวงวิชาการ โดยนักศึกษาอาจนําไปปรับใชในการตอบขอสอบ การทํารายงาน การ
กําหนดกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วดั ของแบบสอบถามสําหรับการทําวิจยั หรือทําวิทยานิพนธ รวมตลอดถึง
การมีสวนชวยสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องตัวชี้วดั ให
ชัดเจน เปนระบบ และเปนสากลตอไป ลาสุด ผมไดเขียนหนังสือ เรื่อง “หลักการและเทคนิคการเขียน
งานวิจยั วิทยานิพนธ และรายงาน” มีความหนา 248 หนา และสํานักพิมพไดซื้อลิขสิทธิ์ไปแลว และได
พิมพเผยแพรป พ.ศ. 2554 นี้แลว


