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1. หัวขอวิทยานิพนธ การวิเคราะหการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ 
                                   ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด  
                                   เชียงใหม 
ผูวิจัย          นางสาวอาธัญญา จอมทอง        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
           และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)  
ปการศึกษา                 2554 
                                    

บทคัดยอ 
 
              การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อวิเคราะห (1) ปญหาการบริหารจัดการดานการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว 
              การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผาน
การหาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 สําหรับกลุมตัวอยาง 
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก (1) กํานันและผูใหญบาน จํานวน 16 คน และ (2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว จํานวน 1,001 คน รวม 1,017 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
มาได 938 ชุด คิดเปนรอยละ 92.23 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากน้ี ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีก
ดวย  
               ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวก
และใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาวไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และไม
คุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ (2) การพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดาวควรใหความสนใจตอการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนเพื่อใหคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาวมีการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน องคการบริหารสวน  
                 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม 
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Thesis title:  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 
 

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 Sub-
district 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 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ 
                                   องคการบริหารสวนจงัหวัดสุราษฎรธานี 
ผูวิจัย          นายอิสระภัทร  คุณประเสริฐ        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)  
ปการศึกษา                  2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกีย่วกับการบริหารจัดการดานภาวะ
ผูนําขององคการบริหารสวนจังหวดัสุราษฏรธานี (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการดานภาวะ
ผูนําขององคการบริหารสวนจังหวดัสุราษฏรธานี และ (3) ปจจยัภายในและปจจัยภายนอกทีมี่สวน
สําคัญทําใหแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุราษฏรธานีประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ ไดนาํแพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ท่ีประกอบดวย 11 
ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.96 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก 
ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวดัสุราษฎรธานี จํานวน 229 คน และประชาชนท่ี
อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1,110 คน รวมท้ังส้ิน 1,339 คน การเก็บรวบรวม
ขอมูลสนามดําเนินการระหวางวนัท่ี 1-31 สิงหาคม 2554 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 
1,283 คน คิดเปนรอยละ 95.81 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากน้ี ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ องคการบริหารสวน
จังหวดัสุราษฏรธานีไมไดริเร่ิมใชจายงบประมาณของกิจกรรมหรือโครงการอยางประหยัด และคุมคา  
(2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญคือ องคการบริหารสวนจังหวดัสุราษฏรธานีควรริเร่ิม
ประกาศการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจงัหวัดสุราษฏรธานีตอสาธารณะอยางชัดเจน 
รวมท้ังควรริเร่ิมใชจายงบประมาณของกิจกรรมหรือโครงการอยางประหยัด และคุมคา และ (3) ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกทีสํ่าคัญ คือ การท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานีมีการศึกษา
สูงอยางนอยระดับปริญญาตรี และการท่ีประชาชนยอมรับและศรัทธาในตัวนายกองคการบริหารสวน
จังหวดั 
 
คําสําคัญ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ ภาวะผูนํา องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 
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Thesis title:   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 
 

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  การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวน 
                       ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
ผูวิจัย           ดาบตํารวจสุภัทร ประดาสุข        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)   
ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถใน  
การบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 (2) แนวทางการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
และ (3) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของกอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9  
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ ซ่ึงรวมท้ังผาน 
การหาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.98 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก 
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 จํานวน 1,036 ซ่ึงไดมาจากการคํานวณ
โดยใชสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได 958 ชุด คิด
เปนรอยละ 92.47 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ ขาราชการตํารวจบางสวนของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 ไมมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการบริหารจัดการดานการประสานงานเพ่ือการสืบสวน
สอบสวน (2) แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถที่สําคัญ คือ ผูบริหารทุกระดับควรปลูกฝงหลักธรรม 
และจรรยาบรรณของตํารวจแกขาราชการตํารวจ พรอมท้ังควรประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหแก
ขาราชการตํารวจ และ (3) ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การ
กําหนดเปนยุทธศาสตรใหกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการประสานงานเพ่ือการสืบสวนสอบสวนอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตํารวจ 
                 นครบาล 9  
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Thesis title:     The Increase of Management Administration Capabilities for the Investigation 
                              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 
 

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 
ผูวิจัย              นายธชะนัน  วงศปน        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
           และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)    
ปการศึกษา                2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน 
การประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) แนวทาง 
การพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง คือ 
ประชาชนท่ีมารับบริการหรือรอง เ รียนกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,265 คน ไดมาจากการใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทา
โร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,135 ชุด คิดเปนรอยละ 89.72 ของแบบสอบถาม
ท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ 
ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครควรกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดาน 
การประชาสัมพันธเปนประจําอยางนอยปละ 2 คร้ัง และ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
สํา คัญ  คือ  การกํ าหนดเปนยุทธศาสตร ให สํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธดวยความรวดเร็ว รวมท้ังมีการประเมินผลอยาง
สมํ่าเสมอดวย 
 
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใน 
   กรุงเทพมหานคร 
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Thesis title:         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 
 

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  การบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวทิยบริการท่ีตอบสนอง 
                       ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
ผูวิจัย          นางสาวขนิษฐา  จูมลี        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)   
ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2) 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการท่ีตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ (3) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการหาคา
ความเที่ยงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.92 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมารับบริการฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ จํานวน 1,110 คน ซ่ึงไดมาจาก
การคํานวณโดยใชสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคนืมาได 
1,013 ชุด คิดเปนรอยละ 91.26 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย  
 ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ สํานักวิทยบริการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรไมมาก
เพียงพอ เชน การฝกอบรมบุคลากรดานการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา (2) การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ บุคลากรควรไดรับการฝกอบรมดานการใหบริการท่ี
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ ผูบริหารของสํานักวิทยบริการควรเชิญ
ผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําและแลกเปล่ียนประสบการณดานการใหบริการดวย และ (3) ยุทธศาสตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหสํานักวิทยบริการ
จัดหาทรัพยากร เชน คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต ใหเพียงพอสําหรับการใหบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษา 
 
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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Thesis title:      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 
 

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 การพฒันาการบริหารจัดการท่ีสนบัสนุนสวัสดกิารผูตองขังของเรือนจํากลาง  
                      บางขวาง 
ผูวิจัย          นายโกวทิ  นาคพงษ        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
           และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)      
ปการศึกษา                2554 
 

บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ี
สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง (2) การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสนับสนุน
สวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง และ (3) ภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีสนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.91 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเรือนจํากลางบางขวาง และผูตองขังท่ีคุมขังในเรือนจํากลางบางขวาง รวม 
1,828 คน ซ่ึงท้ังสองประเภทไดมาจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามา
เน ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,748 ชุด คิดเปนรอยละ 
95.62 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
  ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารบางสวนของเรือนจํากลางบางขวางไมเห็น
ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง (2) การพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารของเรือนจํากลางบางขวางควรใหความสําคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหประชาชนหรือหนวยงาน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนสวัสดิการผูตองขังอยางนอยปละ 
1-2 คร้ัง และ (3) ในภาพรวม ในอนาคตเรือนจํากลางบางขวางมีแนวโนมของการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีสนับสนุนสวัสดิการผูตองขังในทิศทางท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากกวาใน
ปจจุบัน  
 
คําสําคัญ การพัฒนา การบริหารจัดการ สวสัดิการผูตองขัง เรือนจํากลางบางขวาง 
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Thesis title:  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 
 

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  การบริหารจัดการเกีย่วกับการรักษาความปลอดภยัเพ่ือใหบริการประชาชน 
          ของทาอากาศยานดอนเมือง 
ผูวิจัย          นางสาวเยาวลักษณ  มงคลลักษณ        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
           และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)    
ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยานดอนเมือง (2) การพัฒนาการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยานดอนเมือง และ (3) ภาพรวม
แนวโนมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยาน
ดอนเมือง  
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.93 สําหรับกลุมตัวอยางไดแก 
ประชาชนผูรับบริการของทาอากาศยานดอนเมือง รวม 1,111 คน ซ่ึงไดมาจากสูตรการคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน จากจํานวนประชาชนผูรับบริการของทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 
3,764,743 คน ซ่ึงไดมาจากคาเฉล่ียของจํานวนประชาชนผูรับบริการของทาอากาศยานดอนเมืองรวม 
3 ป เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,012 ชุด คิดเปนรอยละ 91.08 ของแบบสอบถามท้ังหมด 
สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการ
สัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ ทาอากาศยานดอนเมือง
ควบคุมและตรวจสอบการใชงบประมาณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนไม
เขมงวดเทาท่ีควร (2) การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การกําหนดหลักเกณฑและมาตรการ
อยางชัดเจนและรัดกุมสําหรับการควบคุมและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเก่ียวกับการรักษา
ความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชน รวมท้ังการกําหนดใหมีการประเมินผลการควบคุมและการ
ตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ังดวย และ (3) ภาพรวมที่สําคัญ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของทาอากาศยานดอนเมืองในอนาคตมี
แนวโนมสูงกวาปจจุบัน 
 
คําสําคัญ  การบริหารจัดการ การรกัษาความปลอดภยั การใหบริการประชาชน ทาอากาศยานดอนเมือง 
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Thesis title:   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 
 

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 
ผูวิจัย          นางสาวสฬาวดี  แสงสวรรค        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
           และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)      
ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ (1) ปญหาการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางใน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง และ (3) ภาพรวม
แนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบลบาง
รักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง  
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผาน
การหาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.91 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําลบางรักนอย 752 คน และองคการบริหารสวนตําลบางรัก
นอย 359 คน รวม 1,111 คน ไดมาจากการใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามา
เน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,021 ชุด คิดเปนรอยละ 91.80 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบลทั้ง 2 แหง 
พบวา ไมแตกตางกัน กลาวคือ (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ การขาดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน (2) การ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ องคการบริหารสวนตําบลควรมีแผนการดําเนินงานอยางเปน
ข้ันตอนท่ีชัดเจน และ (3) ภาพรวมแนวโนมที่สําคัญ คือ ในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลมี
แนวโนมของการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
 
คําสําคัญ  การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย 
                 และองคการบริหารสวนตําบลบางกราง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
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Thesis title:  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 
 

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 การบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเกบ็รายไดขององคการบริหาร 
                      สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จงัหวัดนนทบุรี 
ผูวิจัย                           นางสาวอุบลรัตน จันพนัธเพชรกุล       ปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
อาจารยท่ีปรึกษา        (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
           และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)   
ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพ่ือการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองเพรางาย และ (3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหาร
จัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายประสบ
ผลสําเร็จ 
  การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบรวมท้ังผานการหา
คาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน
ท่ีอยูในเขตพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย จํานวน 1,082 คนท้ังนี้ ไดมาจากการ
คํานวณโดยใชสูตร การหาจํานวนของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน และไดใชการเทียบอัตราสวน
รอยละจากจํานวนประชากรทั้งหมด คือ 7,141 คนเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 970 ชุด คิด
เปนรอยละ 89.65 ของแบบสอบถามท้ังหมดสําหรับสถิติท่ีใชคือคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาทีรวมถึงการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญดวย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวย (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ องคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางายไมใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบล (2) การพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
เชน การจัดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละครั้ง และ (3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ี
มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดประสบผลสําเร็จ 
ตามลําดับไดแก การท่ีบุคลากรมีความรูความสามารถ และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร 
มาปรับใชในการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดอยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ  การบริหารจัดการ การใหบริการ การจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 
                อําเภอไทรนอย จงัหวัดนนทบุรี 
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Thesis title:   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 
 

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 pre-
tested 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 
ผูวิจัย           นางนันธิดา  จอยพึ่งพร        ปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
อาจารยท่ีปรึกษา          (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)    
 ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาการบริหารจัดการดานขอมูล
ขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และ (3) ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการดานขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการหาคา
ความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.87 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ
และลูกจางประจําของกรมวิทยาศาสตรการแพทยท้ังหมด รวมท้ังส้ิน จํานวน 1,185 คน เก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนมาได 1,060 ชุด คิดเปนรอยละ 89.45 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คา
รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะ
ผูเช่ียวชาญอีกดวย  
 ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีวัสดุอุปกรณ เชน โตะ 
เกาอ้ี และคอมพิวเตอรไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสาร (2) แนวทางการเพิ่มขีด
ความในการบริหารจัดการสามารถที่สําคัญ คือ กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณใหมากเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสาร และ (3) 
ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การกําหนดยุทธศาสตรให
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารดวยความโปรงใส ถูกตอง และ
รวดเร็ว 
 
คําสําคัญ การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ ขอมูลขาวสาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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Thesis title:          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 
 

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 การพฒันาการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุของ 
                                     กรมธนารักษในจังหวัดนครนายก 
ผูวิจัย           นางเนาวรัตน บุญวรรณโณ        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
อาจารยท่ีปรึกษา          (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)      
ปการศึกษา                  2554 
 

บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก (2) การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก และ (3) ภาพรวมแนวโนมของ
การบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.985 สําหรับกลุมตัวอยาง คือ 
จํานวนผูเชาท่ีดินราชพัสดุในเขตจังหวัดนครนายก จํานวน 1,067 คน ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตร 
การหาจํานวนของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 950 ชุด คิด
เปนรอยละ 89.03 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใชคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ มีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ กรมธนารักษในจังหวัด
นครนายกไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการ
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ กรมธนารักษใน
จังหวัดนครนายกควรกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุไว
อยางชัดเจน และตอเนื่อง รวมท้ังควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย และ (3) ในภาพรวม 
ในอนาคตกรมธนารักษในจังหวัดนครนายกมีแนวโนมของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกท่ี
ราชพัสดุท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนสูงกวาในปจจุบัน 
 
คําสําคัญ การพัฒนา การบริหารจัดการ ปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ จงัหวัดนครนายก 
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Thesis title:    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; 
Academic year:  2011 
 

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  
           จังหวดัชัยภูมิ 
ผูวิจัย           นายสนอง  มะลัยขวัญ        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา          (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)    
ปการศึกษา                  2554 
 

บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการมี
สวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบาน
กับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ และ (3) ปจจัยท่ีมีสวน
สําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอประสบผลสําเร็จ 
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการหาคา
ความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.89 สําหรับกลุมตัวอยางมีจํานวน 1,228 คน 
แบงเปน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเขตตําบลและหมูบานของอําเภอแกงครอ จํานวน 440 คน และบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลของอําเภอแกงครอ จํานวน 788 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
มาได 1,027 ชุด คิดเปนรอยละ 83.63 ของแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ ตําบลและหมูบาน และองคการบริหารสวนตําบลไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอแกการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญ 
คือ ตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลควรไดรับงบประมาณท่ีเพียงพอแกการบริหารจัดการดานการ
มีสวนรวมเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ พรอมท้ังควรสนับสนุนผูบริหารทุกระดับใหมีการใช
จายงบประมาณอยางประหยัด และ (3) ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลสําเร็จ 
คือ การมีผูบริหารมืออาชีพท่ีมีความคิดริเร่ิม รวมท้ังกลาคิด กลาลงมือปฏิบัติ และกลาเปล่ียนแปลง  
 
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การมีสวนรวม ปญหายาเสพติด อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
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Thesis title:  Management Administration Regarding Participation Between Subdistrict and  
                            Village with the Subdistrict Administrative Organization to Resolve the Narcotic  
                            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 
 

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 



 26 

13. หัวขอวิทยานิพนธ ปญหาและแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
                       ของพนักงานเจาหนาท่ีสํานกังานตรวจคนเขาเมือง 
ผูวิจัย          สิบตํารวจเอกหญิงฐาณชัชา โปรดบํารุง ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา         (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)      
ปการศึกษา                  2554 
 

บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการเพ่ือการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย และ (3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
เพรางายประสบผลสําเร็จ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบรวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก 
ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย จํานวน 1,082 คนเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 970 ชุด คิดเปนรอยละ 89.65 ของแบบสอบถามท้ังหมดสําหรับ
สถิติท่ีใชคือคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีรวมถึงการสัมภาษณแนวลึก
เฉพาะผูเช่ียวชาญดวย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวย (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือองคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางายไมใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล (2) การพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร เชน การจัดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละคร้ัง และ (3) ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายได
ประสบผลสําเร็จ ตามลําดับไดแก การท่ีบุคลากรมีความรูความสามารถ และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม 
เชน คอมพิวเตอร มาปรับใชในการใหบริการเพ่ือการจัดเก็บรายไดอยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ การบริหารจัดการ ขีดความสามารถ พนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
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Thesis title:      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; 
Academic year:   2011 
 

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 pre-
tested 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 การเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการประกันคุณภาพ 
                                    การศึกษาของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ผูวิจัย           นายรัฐพล แมนธนู       ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา          (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
            และ (3) อาจารยอุดร ตนัติสุนทร (ประธานกรรมการ)    
ปการศึกษา                 2554 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพใน
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2) การ
เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ (3) ภาพรวมแนวโนมของการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 สําหรับกลุมตัวอยางไดแก 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1,351 คน เปนการนําประชากรทั้งหมดมา
เปนกลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,154 ชุด คิดเปนรอยละ 85.42 ของ
แบบสอบถามท้ังหมด สําหรับสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา
ที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาสําคัญ คือ บุคลากรบางสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไมได
ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาดวยความรับผิดชอบอยางมากเพียงพอ (2) การ
เสริมสรางศักยภาพในการบริการจัดการท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรกําหนด
หลักเกณฑและมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 
รวมท้ังควรจัดการฝกอบรมการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางนอยปละ 1 
คร้ัง และ (3) ในภาพรวม ในอนาคตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแนวโนมของการเสริมสรางศักยภาพใน
การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาในปจจุบัน  
 
คําสําคัญ การเสริมสราง ศักยภาพ การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
               อุบลราชธานี 
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Thesis title:  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  
                             Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn; 
Academic year:  2011 
 

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 
ผูวิจัย             นายกฤติพงษ แสนสุข        ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษา          (1) รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2) อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า 
             และ (3) อาจารยอุดร ตันติสุนทร (ประธานกรรมการ)    
ปการศึกษา                  2554 
 

บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออํานวย
ความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกน และ (3) ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกนประสบผลสําเร็จ  
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบ รวมท้ังผานการ
หาคาความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.89 สําหรับกลุมตัวอยาง คือ 
ประชาชนท่ีมาใชบริการในเขตพื้นท่ีของเรือนจํากลางขอนแกน จํานวน 1,100 คน ซ่ึงไดมาจากการใช
สูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน  ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาได 915 ชุด คิดเปนรอยละ 83.18 ของแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับสถิติท่ีใช 
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีนอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึก
เฉพาะผูเช่ียวชาญอีกดวย 
 ผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือ เรือนจํากลางขอนแกนปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนโดยไมถือวาประชาชนท่ีมาใชบริการเปนศูนยกลาง (2) แนวทางการ
พัฒนาท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรมีนโยบายและกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน และ (3) ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่สําคัญ คือ การมีขาราชการท่ีมีจิตสํานึกท่ีดีตอการปฏิบัติงานท่ีอํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชน รวมท้ังการไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ 
 
คําสําคัญ การบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน และเรือนจํากลาง 
               ขอนแกน 
 



 31 

 
Thesis title:    Management Administration for Facilitating and Serving the People of  
                the KhonKaen Central Prison  
Researcher:    Mr.GrittipongSansook;        Degree: Master of Public Administration;  
Thesis advisors: (1) Dr. Wiruch Wiruchnipawan, Associate Professor; (2) General Sirindra  
                             Dhupklum; and (3) Udorn Tantisunthorn; 
Academic year:   2011 
 

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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คําช้ีแจง เร่ือง “หัวขอวิทยานิพนธคลายคลึงกัน และกรอบแนวคิดเหมือนกัน” 
 
 เพื่อชวยใหเกดิความเขาใจในเร่ืองการทําวทิยานิพนธท่ีผมรับเปนท่ีปรึกษาเพิ่มมากข้ึน จึงขอ
ช้ีแจงดังขางลางนี้ 
 
  แมหัวขอวิทยานิพนธจะซํ้ากันหรือคลายคลึงกัน รวมท้ังใชตัวแบบหรือกรอบแนวคิด
เหมือนกัน ก็สามารถสรางองคความรูใหม หรือสรางความรูทางวิชาการที่มีคุณคาท้ังดานวิชาการและ
ดานปฏิบตัิ มีมาตรฐานสูง และสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย ไดเชนกัน โดยผมขอช้ีแจงดวยเหตุผลทาง
วิชาการดานการวิจัย (โปรดดูเหตุผล ขอ หนึ่ง ถึง ขอ สาม ขางลางนี้) รวมท้ังดวยเหตผุลดานการบริหาร
จัดการและการบริหารการพัฒนา (โปรดดูเหตุผล ขอ ส่ี ถึง ขอ เจ็ด ขางลางนี้) ดังนี ้
 หนึ่ง แมวิทยานิพนธท่ีมีช่ือซํ้ากันหรือคลายกัน ก็ไมนาท่ีจะทําใหคุณคาทางวิชาการ หรือ
มาตรฐานดานการศึกษาของวิทยานิพนธหรือการสรางองคความรูใหม รวมท้ังสรางประโยชนท้ังดาน
วิชาการและดานปฏิบัติ ดอยลงแตประการใด เนื่องจากวทิยานิพนธดังกลาวนั้นไดทําในพื้นท่ีท่ีแตกตาง
กัน ทําในหนวยงานของรัฐท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางแตกตางกัน มีการบริหารจัดการภายในท่ีแตกตาง
กัน มีสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร 
และการพัฒนา ท่ีแตกตางกนั ทําในระยะเวลาท่ีแตกตางกัน ใชระเบียบวิธีวิจยั (methodology) ท่ีแตกตาง
กัน ดําเนินการโดยนักศึกษาหรือนักวิจัยท่ีแตกตางกันและใชวิธีการบริหารงานวจิัยท่ีแตกตางกันดวย 
 สอง คําวา การวิจัย มาจากคําวา research คําวา re นั้น หมายถึง ซํ้า หรือการทําซํ้า เม่ือนํามารวม
กับคําวา search ในมุมมองหนึ่ง หมายถึง การทดสอบซํ้า หรือคนควาซํ้า เพื่อยืนยันหรือคัดคาน
ผลการวิจัยหรือการศึกษาคนควาในอดีต ดงันั้น การใชตวัแบบหรือกรอบแนวคิดท่ีซํ้ากันหรือคลายคลึง
กัน ในทางวิชาการดานการวจิัยยอมถือไดวา เปนการทดสอบซํ้าเพื่อยืนยันหรือคัดคานผลการวิจัยใน
อดีต องคความรูท่ีเกิดขึ้นถามีการทดสอบหรือคัดคานซํ้า ก็ยิ่งจะทําใหม่ันใจเพ่ิมมากขึ้น ตัวอยางเชน ผม
ไดรับทุนจากมูลนิธิเอเชียติดตอกัน 4-5 ป ไดทําวจิัย เร่ือง “การวิเคราะหคําวินจิฉัยของศาลและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยในแตละป ผมไดใชชื่อเร่ืองซํ้าและใชกรอบแนวคิดหรือมีการวิจัยซํ้า ในเรื่อง 
“ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงในท่ีสุด ทําใหยนืยนัได
อยางชัดเจนวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญไมมีอิทธิพล หรือแมกระท่ังงานวิจยัท่ีผมเคยไดรับรางวัลจาก
สภาวิจยัแหงชาติ ในป 2542 เร่ือง “ศาลปกครองไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสราง อํานาจหนาท่ี 
และการบริหารงานบุคคล กับ ศาลปกครองอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนี” ก็มีช่ือและกรอบแนวคิดท่ีซํ้า
กับผลงานวิจยัในอดีตเชนกนั เหลานี้เปนตน (โปรดดูเวบ็ไซต www.wiruch.com ท่ีเมนูหนา ตํารา 
หนังสือ ผลงานวิจยั) หรือแมกระท่ังลาสุด การขอความคิดเห็นเกีย่วกับประชามติเร่ืองรัฐธรรมนูญท่ัว

http://www.wiruch.com/
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ประเทศ ก็ลวนใชช่ือเดยีวกนัและวัตถุประสงคเดียวกนั แมจะนําไปขอความคิดเหน็จากประชาชนทั่ว
ประเทศไทยกต็าม ดังนั้น ช่ือเดียวกันหรือคลายคลึงกันจงึไมใชเร่ืองท่ีผิดปกต ิ
  สาม องคความรู หรือความรูทางวิชาการ หรือสาระสําคัญทางวิชาการ หรือประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการวิจัยนั้น สามารถเกิดไดจากวิจัยหรือวิทยานพินธท่ีมีช่ือหัวขอวิทยานพินธซํ้าดวย เนื่องจาก
องคความรู หรือความรูทางวิชาการ ฯลฯ ดังกลาวนัน้ สามารถเกิดไดจาก การ “อภิปรายผล” และ 
“ขอเสนอแนะ” (ในบทสุดทาย) รวมตลอดทั้งเกิดจากระเบียบวิธีวจิัยท่ีนํามาใชดวย ดงันั้น ช่ือหวัขอซํ้า 
รวมท้ังตัวแบบหรือกรอบแนวคิดซํ้า ไมนาจะเปนประเดน็สําคัญ 
 ส่ี ตัวแบบหรือกรอบแนวคิดท่ีสําคัญหรือเปนแกนของวชิาการหรือแนวคิดดานการบริหารการ
พัฒนาและการบริหารจัดการท่ีเปนท่ียอมรับ นาสนใจ และนํามาใชมีไมมาก ตัวอยางตัวแบบหรือกรอบ
แนวคิดท่ีกลาวมานี้ เชน 7M, PAMS-POSDCoRB (11 ประการ), การบริหารจัดการตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวย 6 ประการ, การบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (8 ประการ), การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (10 ประการ), และการ
บริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม (10 ประการ) ผมจึงไดนํากรอบแนวคิดดังกลาวนี้มาใช โดย
ผมไดกําหนดไวกวาง ๆ วา จะตองมีกรอบแนวคิดชัดเจนดวยเสมอเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณและวิชาชีพ
ดานรัฐประศาสนศาสตร นอกจากนี้ การใชกรอบแนวคิดเดียวกัน ในอีกมุมมองหนึ่ง นาจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการดวย หากในอนาคต ไดมีการนํากรอบแนวคิดท่ีเหมือนกนัจากวิทยานพินธ
หรือการวิจยัในพื้นท่ี กลุมตัวอยาง และการบริหารจัดการวิจัยท่ีแตกตางกัน มาจดักลุม วิเคราะห 
เปรียบเทียบ หรือพิสูจน ก็อาจจะทําใหเห็นไดวา กรอบแนวคิดนั้นมีคุณคามากนอยเพียงใดดวย และ
สมควรนํากรอบแนวคิดนั้นไปใชตอไปหรือไม 
 หา ผมถนัด ชํานาญ หรือเช่ียวชาญดานการบริหารการพฒันาและการบริหารจัดการรวมทั้ง
ยอมรับตัวแบบหรือกรอบแนวคิดท่ีดังกลาวนั้นดวย หากเปนตัวแบบหรือกรอบแนวคิดอ่ืน ผมอาจไม
ยอมรับ เนื่องจากไมถนัดซ่ึงก็อาจปฏิเสธการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพราะผมไมอาจทําในส่ิงท่ีไม
ยอมรับหรือไมถนัด นอกจากนี้ ท่ีปรึกษารวม และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีจะมาเปนประธานในการสอบ กไ็ด
เห็นชอบกับหวัขอวิทยานิพนธของท้ัง 15 คนดวย 
 โดยปกติวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร อาจจัดแบงเปนหลายจุดเนนดานวิชาการ หรือหลาย
ดาน (field of study) เชน จัดแบงเปน (1) ดานนโยบายสาธารณะ (2) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
และ (3) ดานการบริหารการพัฒนา เปนตน  
 ในสวนท่ีผมรับผิดชอบเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนัน้ ผมรับผิดชอบวิทยานิพนธเฉพาะที่
เก่ียวของกับดาน “การบริหารการพัฒนา” หรือ “การบริหารจัดการภาครัฐ” ซ่ึงในทางปฏิบัติ เม่ือทํา
วิทยานิพนธจริง ผมไดใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงประยุกตเพื่อ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐเทานั้น” ดานดงักลาวนี้ ครอบคลุมท้ังการบริหาร
จัดการของหนวยงานของรัฐ การบริหารภายในหนวยงานของรัฐ การพัฒนาและการปรับปรุง
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หนวยงานและระบบการบริหารของหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังปฏิบตัิ
ราชการอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ท่ีสําคัญคือ ผมไมเคยรับเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธในดานท่ีผมไมถนัด ไมชํานาญ หรือไมเชี่ยวชาญเปนอันขาด ดังนั้น หากนักศึกษาคนใด
ตองการทําวิทยานิพนธเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากนีห้รือทําเร่ืองท่ีผมไมถนัด ผมก็จะไมรับเปนท่ีปรึกษา
เด็ดขาด และจะขอรองใหนกัศึกษาไปหาท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญดานนั้น ๆ เชนนี้พอเปรียบเทียบ
ไดวา ผมถนัดสอนวิชากระบี่กระบอง แตไมถนัดสอนยงิปน นักศึกษาคนใดสนใจเร่ืองกระบ่ีกระบอง ก็
มาเรียนกับผม หากสนใจเร่ืองอ่ืน เชน ยิงปน ก็ไปเรียนกบัคนอ่ืนหรือสํานักอ่ืน โดยนักศึกษาท่ีมาเรียน
เร่ืองกระบ่ีกระบองกับผมนัน้ ก็จะตองใชหลักสูตรการเรียนการสอนหรือแมแตช่ือหลักสูตรช่ือวชิาท่ี
เรียน วตัถุประสงคของการเรียนการสอน กจ็ะตองเกี่ยวของกับกระบ่ีกระบองเทานั้น หากไปตั้งช่ืออยาง
อ่ืน ก็จะผิดเพีย้นจากความเปนจริงไปและไมถือวาเปนเอกลักษณของวิชากระบ่ีกระบองท่ีผมสอนดวย 
ประกอบกับการเสนอหวัขอวิทยานิพนธและการแตงต้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของผม ไดเสนอรวมกัน
คร้ังเดียวท้ัง 15 คน (แทนท่ีจะแยกสงหรือทยอยสงทีละ 3-5 คน แลวสงหลาย ๆ หน หากทําเชนนี้ ก็จะ
ถูกโตแยงนอยลง แตผมไดตดัสินใจเลือกท่ีจะสงท้ัง 15 คน เพราะผมยดึม่ันในหลักวิชาการ เหตุผล 
ความโปรงใส และความสุจริตใจ และพรอมท่ีจะช้ีแจงทุกประเดน็บนพื้นฐานของวชิาการ) เม่ือเปน
เชนนี้ จึงมีสวนทําใหมองไปไดวา เปนหวัขอวิทยานิพนธของท้ัง 15 คน ซํ้าหรือคลายคลึงกันเสมอ แต
ในความเปนจริงแลว ขอใหพิจารณาเหตุผลอ่ืนประกอบดวย 
 หก นักศึกษาท่ีมาติดตอหรือมาขอใหผมเปนท่ีปรึกษาหลักนั้น ลวนสนใจและตองการใชตัว
แบบหรือกรอบแนวคิดดังกลาวดวย (โปรดติดตอสอบถามนักศึกษาแตละคนโดยตรง)  
 เจ็ด ทุก ๆ ปท่ีผมรับหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวทิยานิพนธของนักศึกษา 15 คน ผมไดพยายามพัฒนา
ตัวเอง พัฒนาอาชีพของตัวเอง ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาวิธีการสอน การใหคําแนะนํา เทคนิคการทํา
วิทยานิพนธ ตลอดจนเน้ือหาสาระของวิทยานิพนธใหแตกตางไปจากของเดิม เปนไปในทิศทางท่ีดข้ึีน 
เหมาะสมข้ึน และมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน โดยไมเคยหยุดนิ่งอยูกับท่ี หรือใชของเดิมหากนิตลอดเวลา มี
หลักฐานท่ีเหน็ไดอยางชัดเจน โปรดเขาไปศึกษาดจูาก www.wiruch.com ก็จะเห็นและเขาใจถึงการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาการดานวิชาการของผม โดยเฉพาะการผลิตหนังสือและบทความออกมาอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอทุกป และหนังสือทางวิชาการทุกเลมท่ีผมเขียนมา สํานักพิมพก็นําไปตีพิมพทุก
เลมเสมอ นอกจากนี้ ผมยังไดพัฒนาแนวทางการใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธดวย เหน็ได
จาก ในปแรก ๆ วัตถุประสงคการวิจยัไดศึกษาการพัฒนาหนวยงานภาครัฐ โดยศึกษาเฉพาะปญหาและ
แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ตอมาไดศึกษา ปญหาและแนวทางแกไข รวมท้ังไดศึกษาสาเหตุ
เพิ่มเขาไปดวย หรือปแรก ๆ ไมไดศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ ปตอมา ไดเพิ่มการเปรียบเทียบ หรือ
แนวโนมเขาไปดวย หรือเดมิ ใชการทําวจิยัสนามท่ีเนนเชิงปริมาณ ตอมา ไดใหความสําคัญกับการวิจัย
สนามท่ีเนนเชิงคุณภาพดวย ไมเพียงเทานัน้ ยังไดพัฒนากรอบแนวคิดทางวิชาการใหม ๆ เพื่อสรางองค
ความรูใหม ๆ ข้ึนมาดวยเสมอ ๆ เชน ไดพฒันากรอบแนวคิดท่ีเรียกวา การบริหารจัดการตามแนวทาง
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คุณธรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางทศพิธราชธรรม ข้ึนมาดวย อาจกลาวไดวา เปนคน
แรกท่ีพัฒนาแนวคิดนี้และนาํมาใชในการทําวิทยานิพนธ โดยผมไดเขียนบทความหรือหนังสือเพ่ือให
เปนตํารารองรับการทําวิทยานิพนธดวย เลมตอมา คือ หนังสือเร่ือง “การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงสํานักพิมพไดพิมพออกมาและเผยแพรในเดือน
พฤศจิกายน 2550 แลว และในอนาคตกําลังจะเขียนหนังสือหรือตําราเพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
ดานการบริหารจัดการท่ีเนนเฉพาะของประเทศไทย แทนที่จะไปใชความรูของตางประเทศซ่ึงไมชัดเจน
และไมเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยแตเพียงอยางเดียว หนังสือท่ีกําลังจะเขียนข้ึนใหม เร่ือง 
“การบริหารจดัการไทย : ความหมาย สาระสําคัญ และการประยุกต” แตกอนท่ีหนังสือเลมดังกลาวนี้จะ
แลวเสร็จ ผมไดเขียนหนังสือเร่ือง “การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวดั” แลวเสร็จและพิมพเผยแพรในเดือนพฤษภาคม 2552 หนังสือเร่ืองนี้ มีความหนาจํานวน 158 
หนา โดยคาดหวังวาหนังสือเร่ืองนี้จะเปนประโยชนท้ังในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ เฉพาะตัวอยาง
ประโยชนในทางวิชาการ เชน มีสวนชวยเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบใหแกวงวิชาการ โดยนักศึกษาอาจนําไปปรับใชในการตอบขอสอบ การทํารายงาน การ
กําหนดกรอบแนวคิดหรือตัวช้ีวดัของแบบสอบถามสําหรับการทําวิจยัหรือทําวิทยานิพนธ รวมตลอดถึง
การมีสวนชวยสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเร่ืองตัวช้ีวดัให
ชัดเจน เปนระบบ และเปนสากลตอไป ลาสุด ผมไดเขียนหนังสือ เร่ือง “หลักการและเทคนิคการเขียน
งานวิจยั วิทยานิพนธ และรายงาน” มีความหนา 248 หนา และสํานักพิมพไดซ้ือลิขสิทธ์ิไปแลว และได
พิมพเผยแพรป พ.ศ. 2554 นี้แลว  
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