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ผูศึกษาสนใจศึกษาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวา งตํา บลและหมูบา นกับองคการ
บริหารสวนตํา บลเพื่อ แกไ ขปญหายาเสพติด ของอํา เภอแกงครอ จังหวัดชัย ภูมิ เนื่องจากอํา เภอ
แก ง คร อ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได กํ า หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ น า สนใจ ผนวกกั บ ผู ศึ ก ษา
ไดปฏิบัติงานอยูใ นอํา เภอแกงครอ และมีหนา ที่เกี่ย วของกับการมีสวนรวม และการแกไ ขปญหา
ยาเสพติดโดยตรง อย า งไรก็ตามในการบริ หารจั ดการไดพบปญหาหลายดา น เชน ปญหาดา น
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหาร
วัสดุอุปกรณ (5) การบริหารคุณธรรม (6) การใหบริการ (7) การบริหารขา วสาร หรือขอมูลขา วสาร
(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน และ
(10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ศึก ษาป ญ หาเกี่ ย วกับ การบริ หารจั ด การด า นการมี ส ว นร วมระหว า งตํ า บลและหมู บ า น
กับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวา งตํา บลและหมู บา นกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสว นรวมระหวางตํา บล
และหมู บ า นกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเพื่ อ แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ของอํ า เภอแก ง คร อ
ประสบผลสําเร็จ

แนวคิดดานการบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ กลาวถึงลักษณะของการบริหารจัดการไวเพีย ง
3 ดาน คือ (1) ดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน (2) ดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา และ (3) ดา นของ
ความรับผิดชอบ
แนวคิ ดดา นการมีส วนรว ม ยุ วัฒ น วุฒิ เมธี เห็น วา การมีสว นรว มของประชาชนหมายถึ ง
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและ
รวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบตอประชาชนเอง
แนวคิดดานปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลา วถึงปจจัย ที่มี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M ซึ่งประกอบดวย 11 ดา น ไดแก ดา น (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหารวัส ดุอุปกรณ
(5) การบริหารคุณธรรม (6) การใหบริการประชาชน (7) การบริหารขา วสาร หรือขอมูลขา วสาร
(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (10)
การประสานงาน หรือการประนีประนอม และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษานํ า มาปรั บ ใช 10 ด า น โดยตั ด ด า นการประสานงาน หรื อ การ
ประนีประนอมออก เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนศึกษาดา นการบริหารจัดการดา นการมี
สวนรวม ซึ่งหมายถึง การประสานงาน หรือการประนีประนอมอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอ
วิทยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัยที่มีคําวา การบริหารจัดการดานการมีสวนรวม รวมอยูดวย

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไดแก กํา นัน ผูใ หญบา น ผูชวยผูใ หญบา น แพทย
ประจําตําบล และสารวัตรกํานันกับบุคลากรทั้งฝายประจําและฝายการเมืองที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตพื้นที่
ของอําเภอแกงครอ 1,228 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา แบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1
ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบา นกับองคการบริหารสวนตํา บล
เพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ สวนที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบา น
กับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอํา เภอแกงครอ สวนที่ 4 ปจจัย ที่มีสวนสํา คัญทํา ใหการพัฒ นาการ
บริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตํา บลเพื่อแกไ ขปญหายาเสพติดของอํา เภอ
แกงครอประสบผลสําเร็จตามกรอบแนวคิดที่แบงเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยแบบสอบถามไดผา นการทดสอบและ
หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.89 การวิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการดา นการมีสวนรวมระหวา งตํา บลและ
หมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ กลุมตัวอยา งลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง
ทั้ง 10 ดาน เนื่องจากเห็นวา ตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหมีระบบการวัดผล หรือการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานและชัดเจน แตใ นเวลาเดีย วกัน ก็มีปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการบางประการ เชน ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ จึงทําใหกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลางแทนที่จะเห็นดวยในระดับมากหรือในระดับนอย
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบา น
กับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยา งเห็นดวย
ในระดับมากเปนสวนใหญ เนื่องจากเห็นวา ตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลไดใหความสํา คัญและสนับสนุนใหนํา
ขาวสารหรือขอมูลขาวสารมาใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และตอเนื่อง รวมทั้งไดสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขา วสาร
ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายและเปนระบบ
3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวม
ระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอประสบผลสําเร็จ โดยปรากฏ
วา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากตอปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เนื่องจากเห็นวา การที่ผูบริหารมีลักษณะเปนผูนํา
มืออาชีพ และมีภาวะผูนําที่มีความคิดริเริ่ม กลาคิด กลาลงมือ กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอยางจริงจัง ยอมเปน
สิ่งจําเปนและมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอใหประสบผลสําเร็จ

1. ใหความสําคัญและสนับสนุนใหนําขาวสารหรือขอมูลขาวสารมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติดออยางจริงจัง
และตอเนื่อง รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางเปนเครือขายและเปนระบบ
2. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการแกไ ขปญหายาเสพติด นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการ
ประเมินผลความตองการของประชาชนอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง
3. ควรสงเสริมใหบุคลากรนํา หลักคุณธรรมมาใชใ นการปฏิบัติงานอยา งชัดเจน จริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้งกํา กับดูแลให
บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หรือกฎหมายอยางเครงครัด อีกทั้งผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีดวย
4. ควรกําหนดใหมีระบบการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติดที่ไดมาตรฐานและชัดเจน
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