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คํานํา 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวม
ในกิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกต้ังสภาพนักงาน” ไดรับการอุดหนุนทุนวิจัยจาก
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทาง
สงเสริมใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงานมากย่ิงข้ึน สงเสริมบุคลากรในการไปใชสิทธิ
เลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน  

การศึกษาครั้งน้ีประสบความสําเร็จไดโดยความรวมมือจากผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา

สํานักงานคณบดีทุกคณะ อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ กรรมการและ

อนุกรรมการเลือกต้ังประจําสวนงาน ผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังประจําสวนงาน บุคลากรสํานักงานประสานงาน

สภาคณาจารย สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ไดกลาวมาน้ี และขอขอบคุณ 

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ ที่สนับสนุนและใหความสําคัญการวิจัยจาก

งานประจําและการวิจัยสถาบัน โดยมุงหวังใหผูปฏิบัติงานกลุมสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเปนผูสรางผลงานทีม่ี

คุณภาพใหมหาวิทยาลัยไดอยางดีย่ิง ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

         คณะผูวิจัย 
               กุมภาพันธ 2560 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมใน
กิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกต้ังสภาพนักงาน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลให
ผูมีสิทธ์ิออกเลือกต้ังมาใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังนอย และเพื่อหาแนวทางวิธีการในการสงเสริมและรณรงคใหผู
มีสิทธ์ิออกมาใชสิทธ์ิใหมากข้ึน  
ผลการศึกษา จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ประกอบดวย 
1. กลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือนํามาสรางเปนแบบสอบถาม จํานวน 20 คน ประกอบดวย  
(1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เลขาสํานักงานคณบดี (2) อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีต
ประธานสภาขาราชการฯ (3) กรรมการและอนุกรรมการเลือกต้ังประจําสวนงาน (4) ผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง
ประจําสวนงาน 
2. กลุมตัวอยางเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 
400 คน 
3. ประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม  

3.1 ขอมูลทั่วไป 
3.2 บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรม

การเลือกต้ังสภาพนักงาน 
3.3 ตัวอยางกิจกรรมที่เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน 
3.4 ปญหา ขอเสนอแนะ  

4. คารอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสารและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน 

4.1 ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงาน พบวา บุคลากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเขาใจ
บางเล็กนอย จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 63.200  
 4.2 เห็นดวยกับบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย         
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขอ 9 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นดวยจํานวน 388 คน คิดเปนรอย
ละ 97.000  

4.3 กรรมการสภาพนักงาน สามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากรในคณะ/หนวยงานของตน ทราบถึง
ภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงาน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวา
กรรมการสภาพนักงานสามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.200  

4.4 เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาหรือ
สามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการ พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นวาสภาพนักงานสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเปนบางครั้ง จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.300  

4.5 สภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะน้ันๆ พบวา 
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นวาสภาพนักงานรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเปนบางครั้ง 
จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.000  
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  4.6 สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธขาวสารและบอกตอขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรู พบวา 
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาสภาพนักงานมีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เปน
บางครั้ง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.000 
 4.7 ความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน พบวา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจในภาพรวมตอสภาพนักงานในระดับปานกลาง จํานวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 47.000  

4.8 ในการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปใชสิทธิเลือกต้ังจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.750  

4.9 ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไม
สนใจลงสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.000  
5. เปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐานของขอมูลท่ัวไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน 
การประชาสัมพันธขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน และคาเฉลี่ยของขอมูล
ท่ัวไป 

5.1 ระหวางเพศชายและเพศหญิงตอการประชาสัมพันธขาวสารสภาพนักงานมีการบอกตอขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรู พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญและพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศ
ชาย 
 5.2 ระหวางเพศชายและเพศหญิงตอการการเลือกต้ังครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศชาย 
 5.3 ระหวางระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวาและระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวาตอการ
เลือกต้ังครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวามีคาเฉลี่ยมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 

5.4 ระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการตอความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ
สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการ 

5.5 ระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการตอสภาพนักงานสามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไป
ตางๆ ของสภาพนักงานได พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ 

5.6 ระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการตอการเลือกต้ังครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
และสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการ 

5.7 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน พบวา
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 
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5.8 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานสามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากร 
ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานได พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 

5.9 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอบุคลากรที่เกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงาน
สามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการได พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 

5.10 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น
ตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะน้ันๆ พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ
กลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 

5.11 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการ
ดําเนินงานของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุม
ผลิตบัณฑิต 
สรุปผลการศึกษาวิจัย  
1. สาเหตุท่ีสงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสภาพนักงานนอย 

1.1 ไมมีคนของคณะหนวยงานตนเองลงสมัครรับเลือกต้ัง  
 1.2 คณะใหญหนวยเลือกต้ังจะอยูไกล ทําใหไมสะดวกมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
 1.3 บทบาทความสําคัญของสภาพนักงานไมมีผลกระทบตอบุคลากร  

1.4 บุคลากรไมทราบบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานในการเปนตัวแทนในแตละสาย 
 1.5 สภาพนักงานทําหนาที่เปนตัวแทนของบุคลากรไมไดเทาที่ควร 
 1.6 กรรมการสภาพนักงานไมนําขาวสารตางๆ ไปประชาสัมพันธภายในคณะ/หนวยงาน 
 1.7 ชองทางประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
 1.8 การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ทําใหเกิดความสับสนในการบริหารจัดการ 
 1.9 การรายงานขาวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาพนักงานขาดความตอเน่ือง 
2. กลยุทธการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังของสภาพนักงาน  
 จากผลการศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังนอย พบวา
เกิดปญหาข้ึนในกลุมเพศชาย กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา กลุมสถานภาพลูกจางประจําหรือ
พนักงานราชการและกลุมผลิตบัณฑิต  ผูวิจัยและสภาพนักงานจึงไดรวมกันออกแบบกลยุทธเพื่อเปนแนว
ทางแกไขปญหาไดดังน้ี 

2.1 การจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกต้ังไปติดต้ังในบริเวณที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเพศชายใช
บริการหรือพบปะและทํากิจกรรมรวมกันภายในมหาวิทยาลยัขอนแกน              
          2.2 การสรางเครือขายและประชาสัมพันธขาวสาร ทางสื่อออนไลนและ Social Network ซึ่งสามารถ
กระตุนและเขาถึงตัวผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเพศชายไดมากที่สุด 
    2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง สนใจออกไปใชสิทธิมากข้ึน โดย 
จัดกิจกรรมรวมกับร านคาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มอบคูปองสวนลดใหสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนทีม่าใชสิทธิเลือกต้ังสภาพนักงาน สามารถนําไปเปนสวนลดในการใชบริการรานคาตางๆ  
           2.4 หากสังกัดคณะใหญ หนวยเลือกต้ังอยูไกล สภาพนักงานจัดใหมีหนวยเลือกต้ัง 
มากกวา 1 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
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            2.5 การเพิ่มทางเลือกในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ใหกลุมบุคลากรระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา สามารถเลือกชองทางการใชสิทธ์ิตามที่ตนเองสะดวก สภาพนักงานจะจัดใหมีการ
เลือกต้ังออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร  
           2.6 สภาพนักงานจัดทําขอตกลงรวมกับผูบริหารคณะ โดยกําหนดตัวช้ีวัดเปนจํานวนรอยละของผูมา
ใชสิทธิออกเสียงภายในคณะตนเอง  
           2.7 จัดประชุมกลุมบุคลากรสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ เพื่อช้ีแจง สรางความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ใหเห็นความสําคัญของการใชสิทธิเลือกต้ัง  
    2.8 ใหบุคลากรในคณะหนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการสภาพนักงานปละ 1 ครั้ง
สําหรับคณะหนวยงานที่มีตัวแทนเปนกรรมการสภาพนักงานโดยวิธีลับ  
            2.9 หากหนวยงานใดมีการกระตุนใหบุคลากรตนเองมาใชสิทธิเลือกต้ังครบตามจํานวนผูมีสิทธิ 
มหาวิทยาลัยและสภาพนักงานจัดใหมีใบประกาศแสดงความช่ืนชมในการรับผิดชอบตอหนาที่และการเห็น
ความสําคัญของการเลือกต้ังสภาพนักงานมอบใหแกหนวยงาน 
            2.10 กําหนดการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเขาเปนสวนหน่ึงของการประเมิน  
             2.11 การจัดประชุมสัญจรตามคณะ/หนวยงาน เพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท การ
ทํางานของสภาพนักงาน   
            2.12 สภาพนักงานจัดทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน            
          2.13 สภาพนักงานจัดทํากลองรับฟง  
            2.14 บุคลากรกลุมผลิตบัณฑิตยังไมพึงพอใจตอการดําเนินงานของสภาพนักงานมากนัก ดังน้ันสภา
พนักงานควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงาน มุงการดําเนินงานเชิงรุกใหมากข้ึน กําหนดแผนการ
ดําเนินงานที่เอื้อประโยชนตอบุคลากรใหมาก  

จากการจัดทําโครงการศึกษาการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมกลยุทธที่ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เขา
เปนสวนหน่ึงของแผนการดําเนินงานประจําปของสภาพนักงาน และไดใหความสําคัญกับกลยุทธที่สามารถ
ดําเนินการไดทันที คือ การประชุมสัญจรตามคณะ/หนวยงาน และการทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภา
พนักงาน และมีการกําหนดตัวช้ีวัดของผูมาใชสิทธิเลือกต้ังในคราวถัดไปไมตํ่ากวารอยละ 70  
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1 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของประเด็นการวิจัย  

การเลือกต้ังเปนสิทธิและหนาที่ของปวงชนชาวไทยที่สําคัญย่ิงในกระบวนการเมือง และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดไววา “บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกต้ัง บุคคล

ซึ่งไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกต้ังได ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพราะ

เปนการแสดงออกถึงความตองการของประชาชนที่จะสนับสนุน หรือคัดคานการตัดสินใจของผูนําในทาง

การเมือง การเลือกต้ังจึงถือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญ 

 การเลือกต้ังในมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็เชนกัน การที่จะบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให

เปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น โปรงใส ตรวจสอบได น้ัน จะตองมีการเลือกต้ังกรรมการในชุดตางๆ 

ประกอบกัน 

จากสถิติการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย ชุดป 2556-2558 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประเภท

วิชาการทั้งหมดจํานวน 2,083 คน แตมผีูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังเพียง 599 คน คิดเปนรอยละ 28.76 และสถิติการ

เลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย ชุดป 2558-2560  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประเภทวิชาการทั้งหมดจํานวน 

2,195 คน แตมีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังเพียง 818 คน คิดเปนรอยละ 37.26 จากสถิติดังกลาว จะเห็นวาประเภท

วิชาการมีผูมาใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหมดนอยกวารอยละ 50 ซึ่งถือวาสถิติการ

เลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด และจากสถิติการเลือกต้ังกรรมการสภาขาราชการ 

พนักงานและลูกจาง ชุดป 2556-2558 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประเภทสายสนับสนุนมีทั้งหมดจํานวน 5,811 

คน แตมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังเพียง 1,502 คน คิดเปนรอยละ 25.85 และสถิติการเลือกต้ังกรรมการสภา

ขาราชการ พนักงานและลูกจาง ชุดป 2558-2560  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประเภทวิชาการทั้งหมดจํานวน 

5,966 คน แตมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังเพียง 1,496 คน คิดเปนรอยละ 25.08  จากสถิติดังกลาว จะเห็นวาบุคลกร

สายสนับสนุนมีผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหมดนอยกวารอยละ 50 ซึ่งถือวาตํ่า

กวาเกณฑที่กําหนดและมีจํานวนผูมาเลือกต้ังลดลง ดังรูปภาพที่ 1.1 
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รูปภาพท่ี 1.1 สถิติผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง  

ป พ.ศ. 2556-2560 

 

 ในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ออก

นอกระบบราชการ) ซึ่งไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ข้ึนกําหนดใหมี

การเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการจํานวน   15 คน และ

เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนจํานวน 15 คน รวมเปน 30 คน เพื่อใหเปนตัวแทนของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย และมีอํานาจหนาที่ คือ  

       1. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ

มหาวิทยาลัย  

2. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหวางพนักงาน

มหาวิทยาลัยดวยกัน 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 การเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ถือเปนการเขามามีสวนรวมที่สําคัญประการหน่ึงของระบอบ

ประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย เพราะการเลือกต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งประเภทวิชาการและประเภท

สนับสนุน เปนการเขาไปใชอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน 

พ.ศ. 2558 แทนบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งเปนการกําหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย       
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การเลือกต้ังจึงมีความสําคัญตอการเขามามีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภาพนักงานตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการสภาพนักงานมีวาระดํารงตําแหนง 3 ปการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาพนักงาน มาจาก

ผูมีสิทธิเลือกต้ังทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนจากทุก คณะ/หนวยงาน ตามสถิติการเลือกต้ัง

กรรมการสภาพนักงานชุดป 2558-2561 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประเภทวิชาการทั้งหมดจํานวน 2,104 คน 

แตมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังจํานวน1,187 คน คิดเปนรอยละ 56.42 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประเภทสนับสนุน

ทั้งหมดจํานวน 6,027 คน แตมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังเพียง 2,855 คน คิดเปนรอยละ 47.37 โดยผูมาใชสิทธิออก

เสียงเลือกต้ังทั้งหมดในภาพรวม  คิดเปนรอยละ 49.71 และผูไมมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทั้งหมดในภาพรวม 

คิดเปนรอยละ 50.29  

 

 
  

รูปภาพท่ี 1.2 สถิติผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสภาพนักงาน ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน  

ป พ.ศ. 2558 

 

จากรูปภาพที่ 1.2 จะเห็นไดวาสถิติของการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ในป  2558 ในภาพรวมยัง

อยูในระดับที่คอนขางนอย คือไมเกินรอยละ 50 แมวาในป พ.ศ.2558 จะมีผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสูงข้ึน

กวาที่ผานมา แตก็อาจสันนิษฐานไดวา อาจเปนเพราะการเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ  และมีการยุบรวมจากสภาคณาจารยและสภาขาราชการ ฯ เหลือเพียงสภาเดียวคือสภาพนักงาน จงึทํา

ใหประชากรมหาวิทยาลัยกระตือรือรนในการออกมาใชสิทธิมากข้ึน ตามที่กลาวมา แตหากพิจารณาถึงบทบาท

หนาที่ของสภาพนักงาน ซึ่งจะเปนตัวแทนของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในการเสนอแนะและให

คําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย สงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน

แลวจะเห็นไดวา บทบาทหนาที่น้ีมีความสําคัญย่ิง และหากบุคลากรเห็นถึงความสําคัญ และออกมาใชสิทธิ

รวมทั้ งมีส วนรวมกับกิ จกรรมของสภาพนักงาน เปนไปตาม เจตนารมณของ  พระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ดังกลาว จะทําใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีความโปรงใส ถูกตอง 
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ตรวจสอบไดและความรับผิดชอบตอรัฐและสังคมควบคูไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม พรอมทั้งสรางการ

บริหารงานแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

ดวยเหตุน้ี จึงเห็นควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมใน

กิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกต้ังสภาพนักงาน สงเสริมบุคลากรในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง

กรรมการสภาพนักงานและเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาพนักงานใหมากข้ึน รวมทั้งเปนแนวทางในการ

สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรออกมาใชสิทธิเพิ่มข้ึน  

ผลการศึกษาครั้งน้ี จะนําไปสูการเสนอตอสภาพนักงานและมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่ง
การมีสวนรวมของบุคลากรในการออกไปใชสิทธิการเลือกต้ังใหมากข้ึน พรอมทั้งดําเนินการแกไขปญหาในการ
เลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานในอนาคตตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธ์ิออกเลือกต้ังมาใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังนอย 

1.2.2 เพื่อหาแนวทางวิธีการในการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธ์ิออกมาใชสิทธ์ิใหมากข้ึน 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมใน
กิจการของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกต้ังสภาพนักงาน ผูวิจัยศึกษาครั้งน้ีเฉพาะการเลือกต้ังกรรมการ
สภาพนักงาน ป พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย      
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 เทาน้ัน โดยผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 มุงศึกษาปญหาเกี่ยวกับสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธ์ิออก 
เสียงเลือกต้ังนอย  

สวนที่ 2 มุงศึกษาแนวทางวิธีการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธ์ิออกมาใชสิทธ์ิใหมากข้ึน  
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

1. ผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน คือบุคลกรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 8,131  

คน (สายสนับสนุน 6,027 คน สายวิชาการ 2,104 คน) 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งน้ี แบงออกเปน  

กลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึกโดยวิธีสุมแบบเจาะจง จํานวน 20 คน ไดแก 

 1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี เลขาสํานักงานคณบดี จํานวน 5 คน 

 2) อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ จํานวน 5คน 

 3) กรรมการและอนุกรรมการเลือกต้ังประจําสวนงาน จํานวน 5 คน 

 4) ผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังประจําสวนงานจํานวน 5 คน 

กลุมตัวอยางเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม 

 1) ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานจํานวน 400 คน 
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1.4 นิยามศัพท 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีเนน การศึกษาตามชวงเวลาที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง ดังน้ันเพื่อความเขาใจใน 

การศึกษาจึงนิยามศัพทตอไปน้ี 

กระบวนการเลือกต้ัง หมายถึง กระบวนการทางการเลือกต้ังเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภาพนักงาน 

คณะกรรมการเลือกต้ัง หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  

คณะกรรมการเลือกต้ัง ประจําสวนงาน หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังของหนวย

เลือกต้ัง ประจําสวนงาน ในแตละคณะ 

ผูมีสิทธิออกเสียง หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานประเภทวิชาการและประเภท

สนับสนุน 

ผูสมัคร หมายถึง ผูสมัครรับเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานแลวแตกรณี 

วันเลือกต้ัง หมายถึง วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกต้ังตามปฏิทินการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน 

หนวยเลือกต้ัง หมายถึง สวนงานที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ัง 

ปญหาการเลือกต้ัง หมายถึง ปญหาที่เกิดข้ึนจากการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานของ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 

1.5 เครื่องมือในการวิจัย 

1.5.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก ที่ผูวิจัยสรางข้ึนและเสนอผูเช่ียวชาญ ปรับปรุง แกไข 

 1.5.2 แบบสอบถาม ที่เกิดจากการสัมภาษณเชิงลึก และผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบใหความเห็นชอบ 

 

1.6 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 1.6.1 การสัมภาษณเชิงลึกรายตัว ทําหนังสือถึงรายบุคคลและผานผูบังคับบัญชาขอเขาการสัมภาษณ

เชิงลึกรายตัว 

 1.6.2 การเก็บแบบสอบถามไปตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธี Stratefied Random Sampling และใช

สัดสวนตามความมากนอยของปริมาณบุคลากร (Proportion Sampling) 

 

1.7 การวิเคราะหขอมูล 

 1.7.1 การสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีการแบบพรรณนา 

 1.7.2 แบบสอบถาม ใชวิธีการวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานหาความแตกตาง

กันของคาเฉลี่ยหรือคามัธยฐาน(กรณีที่ขอมูลไมกระจายแบบปกติ)  

 

1.8 ระยะเวลาและสถานท่ีทําการวิจัย : เดือนเมษายน–ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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1.9 แผนการดําเนินงาน  

ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม 
ชวงเวลา (เดือน) ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 รวมรวม กฎ ระเบี ยบและข อมูลที่
เก่ียวของกับการเลือกตั้งกรรมการสภา
พนักงาน ชุดป  พ.ศ. 2558และสรุป
สาระสําคัญที่ ใช ในประ เด็นขอมูลที่
ตองการ 

         พิสมัย, รจนา ,   

2 จัดทํารางแบบสัมภาษณเชิ ง ลึกผาน
ผูเชี่ยวชาญตามประเด็นที่ตองการเพื่อ
สัมภาษณในกลุมตัวอยาง 

         ผู เ ชี่ ย วช าญ , 
พิสมัย, รจนา ,   

3 ส รุ ป แบบ สัมภ าษณ แ ละออกแบบ
สอบถามเพื่อใชสํารวจจากกลุมตัวอยาง
ในเชิ ง ปริ มาณและ นํ าร า ง เ สนอให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

         ที่ปรึกษา 
พิสมัย, รจนา ,   

4 กําหนดกลุมตัวอยางและรวมรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง 

         ที่ปรึกษา 
พิสมัย,รจนา,    

5 เก็บขอมูลวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
การศึกษา 

         พิสมัย,รจนา,    

6 นําเสนอรางผลการศึกษาตอตัวแทนกลุม
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมผล
การศึกษา 

         ที่ปรึกษา 
พิสมัย, รจนา ,   

7 สรุปและจัดทํารายงานผลการศึกษา          พิสมัย, รจนา ,   

 

1.10 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.10.1 ไดทราบถึงสาเหตุที่ทําใหผูมีสิทธ์ิออกมาใชสิทธิเลือกต้ังนอย 

1.10.2 เพื่อทราบแนวทางวิธีการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธิออกมาใชสิทธิเลือกต้ัง 

 

1.11 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

          1.11.1 มหาวิทยาลัยและสภาพนักงานสามารถใชผลในการรณรงคสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน 

กิจการของสภาพนักงาน 

 1.11.2 การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนการบริหารงานแบบมีสวนรวม ในมาตรา 8 ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มากย่ิงข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษา “แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน.มีสวนรวมในกิจการของสภา

พนักงาน” น้ี เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวม
ในกิจการของสภาพนักงาน และเปนการศึกษาแนวทางสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็น
ความสําคัญตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการการสภาพนักงาน โดยในบทน้ีจะอธิบายถึงแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา ตลอดจนสํารวจผลงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานเอาไว โดยจะอธิบายตามลําดับดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีและปจจัยการรบัรูขาวสาร 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
4. มุมมองและแนวคิดในการหาเสียงเลือกต้ังของศ.ดร.สรุพงษ โสธะเสถียร 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีและปจจัยการรับรูขาวสาร 
ทฤษฎีการรับรูขาวสาร การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของ

แตละบุคคลวามี ความแตกตางกันทางสภาพบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสาร โดยมี
กระบวนการ เลือกสรร โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับ
ขาวสาร หรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบดวยการ 
กลั่นกรอง 4 ข้ันตามลําดับดังตอไปน้ี  

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร บุคคลจะ
เลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชนการเลือกซื้อ หนังสือพิมพฉบับใดฉบับ
หน่ึง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความ ตองการของตน อีกทั้งทักษะและ
ความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเราน้ันก็ตางกนั บางคนถนัด ที่จะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุ ดู
โทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน 

 2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือก สนใจขาว
จากแหลงใดแหลงหน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเอง เพื่อสนับสนุน ทัศนคติเดิมที่มีอยู
และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรูความเขาใจหรือทัศนคติที่มีอยูแลว เพื่อให เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม
สมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา ความไมสอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance)  

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ บุคคลเปดรับ
ขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือก
รับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ ฉะน้ันแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสาร
ที่สอดคลองกันลักษณะสวนบุคคลดังกลาวนอกจากจะทําให ขาวสารบางสวนตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบอืนขาวสาร
ใหมีทิศทางเปนที่นาพอใจของแตละบุคคลดวย 
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 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับ ความสนใจ 
ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที ่ตนเองไมสนใจ ไมเห็น
ดวย หรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือกจดจําไวน้ัน มักมีเน้ือหาที่จะชวย
สงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเช่ือของ แตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคง
ชัดเจนย่ิงข้ึนและเปลี่ยนแปลงยากข้ึน เพื่อนําไปใชเปนประโยชนใน โอกาสตอไป สวนหน่ึงอาจนําไปใชเมื่อเกิด
ความรูสึกขัดแยงและมสีิ่งที่ทําใหไมสบายใจข้ึน สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล
น้ัน ทอดด ฮันท และ เบรนท ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d.Ruben, 1993:65 ) ไดกลาวไวดังน้ี 

 1. ความตองการ (Need) ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคือ ความ
ตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้ง ความตองการระดับสูงและความ
ตองการระดับตํ่า ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการของเรา เพื่อใหได
ขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ 

 2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนมเอียง 
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตางๆ สวนคานิยม คือหลักพื้นฐานที่เรา ยึดถือ เปนความรูสึก
ที่วาเราควรจะทําหรือไมควรทําอยางไรในการมีความสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมและคนซึ่งทัศนคติและคานิยมมี
อิทธิพลอยางย่ิงตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา 

 3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนิน ชีวิตทั้งใน
เรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตางๆ ที่เรา กําหนดข้ึนน้ีจะมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อสนองเปาหมาย  

 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงรวมทั้ง ความสามารถ
ดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการที่จะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเน้ือหาของขาวน้ันไว  

5. การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลว เราจะใหความสนใจและความพยายาม ในการที่จะ
เขาใจ และจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได 

 6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเราน้ันสวนหน่ึง ข้ึนอยูกับลีลา
ในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังน้ันบาง คนจึงชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดู
โทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ  

7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ีหมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูในสถานการณ การสื่อสาร
สิ่งตางๆ เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวย ม ีอิทธิพลตรงตอการใชสื่อและขาวสาร 
การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การที่เราตองถูกมองวาเปนอยางไร การที่เราคิดวาคนอื่นมอง
เราอยางไร เราเช่ือวาคน อื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดวาคนอื่นคิดวาเราอยูในสถานการณอะไร ลวน
แต มีอิทธิพลตอการเลือกของเรา 

 8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแตละ คนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เรา พัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิด
หน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ันเราจึง เลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
ตีความหมายอยางใดอยางหน่ึง และ เลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหน่ึง   
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การตัดสินใจถือวาเปนเรื่องสําคัญ ที่มนุษยทุกคนจะตองเผชิญ และปฏิบัติอยูเปนประจําเน่ืองจากการ

ตัดสินใจจะทําใหมนุษยเลือก และไดสิ่งตาง ๆ ที่คิดวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึง
กระบวนการ และพฤติกรรมในการตัดสินใจของมนุษย ดังน้ี 

ความหมายของการตัดสินใจ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ พบวามีผูใหความหมายของการตัดสินใจไวหลาย

ประการไดแก 
(กรองแกว อยูสุข, 2537) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึงการเลือกสิ่งหน่ึงหรือหลาย ๆ 

สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ ทางที่มีอยูหรือวิธีการที่เลือกน้ันยอมไดรับการพิจารณา
อยางถ่ีถวนแลววาถูกตองเหมาะสมหรือดีที่สุด และตรงกับเปาหมายขององคการดวย 

(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535) ใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึงการเลือกทางเลือกที่มีอยู
หลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเปาหมาย หรือความ
ตองการของผูเลือกได 

(กวี วงศพุฒ, 2539) ใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด จาก
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูนําตองตัดสินใจดวยหลักเหตุผลเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจ
ดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังน้ัน กลาวโดยสรุปการตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใชขอมูล หลักการและเหตุผลวิเคราะห
อยางถ่ีถวนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือกที่สามารถตอบสนองเปาหมาย
ของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบของการตัดสินใจ 
1. ตัวผูตัดสินใจ โดยผูตัดสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณคา ประโยชนหรือความสําคัญของ

ทางเลือกแตละอยาง 
2. ทางเลือก ผูตัดสินใจจะเผชิญกับทางเลือกจํานวนหน่ึง ซึ่งถาไมมีทางเลือกก็ไมตองเลือก 
3. ผลของทางเลือกในอดีต จะข้ึนอยูกับการเลือก ซึ่งการเลือกแตละอยางแตกตางกันและไมเทากัน 

ข้ึนอยูกับสถานการณที่แตกตางกัน 
ประเภทของการตัดสินใจ 
(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535) ไดแบงประเภทของการตัดสินใจไว 3 ประเภท ตามสถานการณที่

เกิดข้ึน คือ 
1. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่คาดหมาย

ไวแลว โดยเกิดข้ึนไดเมื่อผูตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแตละทางเลือกอยางแนนอน 
ในสถานการณเชนน้ีผูตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด 

2. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของผลลัพธ ที่แนนอน
นอยกวาการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน แตยังพอคาดคะเนความเปนไปไดอยูบาง ทั้งน้ีผูตัดสินใจ
ทราบถึงผลลัพธของทางเลือกตาง ๆ ที่ใชในการตัดสินใจ แตโอกาสที่จะเกิดทางเลือกแตกตางกัน อัน
เน่ืองมาจากปจจัยบางอยางที่ไมแนนอน 

3. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน เปนการตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณผลลัพธหรือ
ความนาจะเปนที่จะเกิดข้ึนไดเลย หรือกลาวไดวาเปนสถานการณที่มืดแปดดาน ทั้งน้ีเพราะผูตัดสินใจใน
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สถานการณน้ีจะไมมีโอกาสทราบผลลัพธของแตละทางเลือก เน่ืองจากไมมีขอมูลประกอบการตัดสนิใจเพยีงพอ 
ไมมีโอกาสทราบความนาจะเปนของเหตุการณที่จะเกิดข้ึนและมีตัวแปรอื่นที่ควบคุมไมไดอยูดวย ดังน้ัน การ
ตัดสินใจในสถานการณเชนน้ี จึงไมอาจเลือกโดยใชทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงสุดได ผูตัดสินใจตองใชดุลย
พินิจและวิจารณญาณชวยในการตัดสินใจอยางมาก 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
1. การรับรูการตัดสินใจ การรับรู (perception) จะมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของบุคคลใหแตกตางกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณการตัดสินใจที่ไมแนนอน ขอมูลในการ
ตัดสินใจไมพอเพียงและยังมีบทบาทสําคัญเมื่อจะตองตัดสินใจเลือกทางที่ไมมีขอแตกตางมากนัก การรับรูเปน
กระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งรับสิ่งกระตุน (stimulus) ผานอวัยวะรับความรูสึก เชน ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง 
และไปสูสมองซึ่งประกอบดวยความจําประสบการณในอดีต ทัศนคติ และความรูสึก บุคคลแตละคนจะรับรูสิ่ง
ตาง ๆ แตกตางกันออกไปปจจัยที่กําหนดความสามารถในการรับรู ไดแก ความคุนเคยกับตัวกระตุน ซึ่งก็คือ 
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพ พื้นเพวัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของแตละบุคคล 
ดังน้ันบุคคลจะเลือกรับรูสิ่งที่เขาอยากจะรับรู ซึ่งข้ึนอยูกับพื้นฐานของแตละบุคคล เชน นักจิตวิทยาศึกษา
วิชาการบรหิารในแงการศึกษาพฤติกรรมของแตละคน เปนตน ลักษณะของการรับรูจะมีผลตอการตัดสินใจ 
ประสบการณที่แตกตางกันทําใหแตละคนมีการตระหนักในปญหา การระบุและวิเคราะหปญหา การแสวงหา
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งการตีความ การประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกตางกันออกไป 

2. คานิยมกับการตัดสินใจ คานิยมของผูตัดสินใจแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ คานิยมจะหมายถึงสิ่งที่คนแตละคนคิดวาควรจะเปน ไมวาสิ่งน้ันจะดีหรือไมก็ตาม และมักจะเปนสิ่งที่
บุคคลในกลุมมีความเห็นเหมือน ๆ กัน คานิยมเกิดจากกระบวนการเรียนรูทางสังคม ทําใหประสบการณของ
แตละคนผิดแผกแตกตางกันไป 

3. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของรูปแบบแตละคนที่เปนการ
ผสมผสานของรางกาย อารมณ สังคม ลักษณะนิสัย การจูงใจที่แสดงออกคือ คนอื่นและสภาพแวดลอมรอบ ๆ 
ตัว บุคลิกภาพจะมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ แรงจูงใจซึ่งเปนสวนชักจูงจิตใจใหอยากทําอยางใดอยาง
หน่ึง การรูถึงสิ่งที่อยูรอบตัว และแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคลบุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน 
การเปลี่ยนแปลงจะคอยเปนคอยไป โดยเปนผลจากความรับรูและสภาพแวดลอม บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ เชน บางคนมีบุคลิกกลาไดกลาเสียบางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแกปญหา บางคนรอ
ใหปญหาเขามาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสรางสรรค ชอบทดลอง เปนตน บุคลิกภาพเหลาน้ีลวนมี
ผลตอการตัดสินใจทั้งสิ้น เชน ผูมีบุคลิกภาพกลาเสี่ยงมักชอบการติดสินใจในสถานการณไมแนนอนและ
ตัดสินใจไดเร็ว ขณะที่ผูมีบุคลิกภาพไมกลาเสี่ยงมักชอบการติดสินใจในสถานการณแนนอน มักชอบรีรอเพื่อให
ไดขอมูลทางเลือกมากที่สุดจึงตัดสินใจ 

(สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2510 อางถึงใน ภัทรวดี แกวประดับ, 2546) ไดระบุ
ถึงปจจัยที่มีผลตอการติดสินใจวามาจาก 2 ปจจัย คือ 

1. มาจากสังคม ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับปทัสถาน (social norm) และคานิยมทางสังคม 
(social value) ที่มีอยูในสังคมน้ัน ๆ 

2. มาจากบุคลิกภาพและคานิยมสวนตัว (personal trait and value) ซึ่งจะแตกตางออกไปเปน
รายบุคคลซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันก็ได 
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วิธีการในการตัดสินใจ 
1. ตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณ ถือวาเปนเรื่องปกติและทํากันเปนประจํา 
2. การตัดสินใจโดยการสังเกต ถือเปนการศึกษาและหาแนวทางของแตละบุคคลที่จะสนใจในสิ่งตาง ๆ  

เพื่อนํามาประมวลประกอบการตัดสินใจ 
3. ตัดสินใจโดยการลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูกทําใหเราจดจําไดรวดเร็วแตบางครั้ง ตองใช

งบประมาณสูง 
4. ตัดสินใจโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนเรื่องที่ดี เพราะมีการต้ังสมมติฐานมีการวิจัยคนควา

อยางเปนระบบ บางครั้งอาจจําเปนตองทดลองในหองปฏิบัติการ 
ลักษณะของผูตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
1. คนหา รวบรวมขอมูลและสถิติ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและทันตอเหตุการณ 
2. วิเคราะหและประเมินขอมูล เพื่อความเปนไปไดในการตัดสินใจ 
3. อยามองอะไรดานเดียว ผูนําตองมองการณไกล มองกวาง มองลึก นึกถึงอนาคตเปนที่ต้ัง 
4. ตองมีความกลาและใจปา กลาไดกลาเสีย ตามโอกาสหรือสถานการณที่จะเกิดข้ึน 
5. เลือกจังหวะการตัดสินใจที่เหมาะสม 
6. การตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเทศะ มีการยืดหยุนได 
7. ตองมีการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด 
8. ตองมีการติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ เพื่อจะสามารถใชเปนแนวทางในโอกาสตอไป 
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และพฤติกรรมในการตัดสินใจ สรุปไดวาการตัดสินใจ 

หมายถึง การพิจารณาโดยใชขอมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะหอยางถ่ีถวนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด และ
เหมาะสมที่สุดจากหลาย ๆ ทางเลือก โดยองคประกอบในการตัดสินใจจะประกอบดวยตัวผูตัดสินใจ ทางเลือก
และผลของทางเลือก ซึ่งในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําทางเลือกของการตัดสินใจ ซึ่งในที่น้ีหมายถึงคุณสมบัติ
ของผูสมัครกรรมการสภาพนักงานมาเปนตัวแปรที่ใชในการวิจัยดวย 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังมีความหมายและความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนอยางมาก 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายและความสําคัญของการเลือกต้ังไวหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปได ดังน้ี 
(กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ สุขสําราญ และปรีชา หงษไกรเลิศ, 2531; โกสินทร วงศสุรวัฒน, 2522; สุจิต 
บุญบงการ และพรศักด์ิ ผองแผว, 2527; สมบัติ จันทรวงศ, 2530) 

1. การเลือกต้ังเปนกระบวนการทางการเมืองอยางหน่ึง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชน ผูเปนเจาของอธิปไตย โดยการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกผูสมัครรับ
เลือกต้ังเปนตัวแทนของตน เพื่อทําหนาที่ในสภาและคณะรัฐบาล เปนการระดมประชาชนเขาสูระบอบการ
ปกครอง เพื่อสรางความเปนธรรมใหกับรูปแบบการปกครอง และตัวผูปกครอง 

2. การเลือกต้ังเปนการเช่ือมโยงเจตจํานงของประชาชนเขากับนโยบายสาธารณะเปนกระบวนการ
กลอมเกลาทางการเมืองที่สําคัญ เปดโอกาสใหองคกรทางการเมืองตาง ๆ ไดเขาไปกระตุนใหประชาชนไปใช
สิทธิเลือกแนวนโยบายและทางออกใหกับสังคม 
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3. การเลือกต้ังเปนวิธีการอยางหน่ึงในการเลือกสรรผูปกครอง เขามาทําหนาที่ในการปกครองประเทศ 
เปนการสืบทอดอํานาจทางการเมืองโดยสันติวิธี เปนการลดความตึงเครียดทางการเมืองและสังคม กอใหเกิด
บูรนาการของชาติ เปนตน 

หลักเกณฑเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังจะมีคุณคาสมควรแกการยกยองวาไดดําเนินไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 

และถือวาเปนฐานที่มาของความชอบธรรมในอํานาจของรัฐบาล และผูปกครองจะตองดําเนินไปตาม
หลักเกณฑที่ไดรับการยอมรับเปนสากล ดังน้ี (หยุด แสงอุทัย, 2513) 

1. หลักความเปนอิสระแหงการเลือกต้ัง  
    หมายความวา การเลือกต้ังตองกระทําโดยเสรี ไมมีการบังคับ กดข่ี จางวาน หรือใชอิทธิพลใด ๆ  

ซึ่งหมายความวา เปนหนาที่ของรัฐที่จะคอยเฝาดูและดําเนินการใหการเลือกต้ังเปนไปโดยเสรีปราศจากการบบี
บังคับขมขูดวยประการใด ๆ ไมวาการใชอามิสสินจาง หรือใชอิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ตองไมกดข่ี จางวาน 
หรือใชอิทธิพลบังคับใหราษฎรไปเลือกต้ัง การเลือกต้ังที่ปราศจากอิสระ ผูปกครองจะอางวาตนมีอํานาจโดย
ชอบธรรมไมได 

2. หลักการเลือกต้ังตามกําหนดเวลา (periodic election)  
   หมายความวา เมื่อเลือกต้ังไปแลวก็ตองเลือกต้ังใหมอีก โดยกําหนดระยะเวลาแนนอน เชน 4 ป 

เพื่อใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดวาปฏิบัติตาม
เจตนารมณของประชาชนหรือไม เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังคนใหม และเพื่อใหประชาชนสามารถควบคุมนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. หลักการเลือกต้ังอยางแทจริง (genuine election)  
   หมายความวา หลักการเลือกต้ังที่บริสุทธ์ิ เปนไปตามตัวบทกฎหมาย ปราศจากการครอบงําและ

เลหกลทางการเมืองปราศจากการใชอิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม วิธีการที่จะ
ทําใหการเลือกต้ังเปนการเลือกต้ังอยางแทจริง คือ 

      3.1 จัดใหราษฎรจัดการเลือกต้ังของตัวเองใหมากที่สุด โดยการใหราษฎรมีสวนรวมในการ 
เลือกต้ัง เชน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน เปนตน 
               3.2 จัดใหมีวิธีการคัดคานการเลือกต้ัง 

4. หลักการออกเสียงทั่วไป (universal suffrage)  
   หมายความวา การใหสิทธิเลือกต้ังแกประชาชนทั่วไป โดยไมมีการกีดกัน หรือจํากัดสิทธิบุคคลหน่ึง

บุคคลใดเปนพิเศษ เน่ืองจาก เพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตราบใดที่ประชาชนผูน้ันไมขาด
คุณสมบัติ 

การมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง มักจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่สําคัญ 7 ประการ คือ (กระมล 
ทองธรรมชาติ และคณะ, 2531) 

1. อายุ ประเทศตาง ๆ มักจะกําหนดอายุข้ันตํ่าของการมีสิทธิเลือกต้ังไว 18 ปหรือ 20 ป  
เปนตน 

2. ความเปนพลเมือง หมายถึง การเปนสมาชิกรัฐหน่ึง ๆ และการเปนสมาชิกน้ันนํามาซึ่ง 
สิทธิและหนาที่ทางการเมือง 

3. การมีถ่ินที่อยู หมายถึง การกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าในการมีถ่ินที่อยูภายในเขตเลือกต้ัง 
4. การรูหนังสือ เงื่อนไขน้ีไมเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
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5. คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ หมายถึง การจํากัดสิทธิบุคคลบางประเภทที่มีความ 
ประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงจนถูกศาลตัดสินลงโทษ หรือตัดสิทธิในการเลือกต้ัง 

6. คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณของจิตใจ ประเทศตาง ๆ มักจะไมใหสิทธิเลือกต้ัง 
แกบุคคลที่มีความเจ็บปวยทางดานจิตใจ เชน คนวิกลจริต จิตไมสมประกอบ เปนตน 

7. คุณสมบัติเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมบางประการ เชน นักพรต นักบวชซึ่งสังคมถือวาไม 
สมควรที่จะมีสวนรวมทางการเมือง เพราะจะไมเปนผลดีตอสถานภาพของตัวเขาเอง 

5. หลักการเลือกต้ังอยางเสมอภาค (equal suffrage) 
   หมายความวา การมีสิทธิในการเลือกต้ังของประชาชน มีความสําคัญ และไดรับการยอมรับโดยเทา 

เทียมกันไมวาผูเลือกต้ังจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร หลักการที่ใชเปนมาตรการในการให
ความเสมอภาคคือการใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังคนหน่ึง ๆ มีคะแนนเสียงเพียงหน่ึงคะแนน (one man one 
vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีความสําคัญเทาเทียมกัน 

6. หลักการลงคะแนนเสียงลับ (secret vote) 
   หมายความวา การออกเสียงเลือกต้ังของประชาชนเปนเอกสิทธ์ิของผูเลือกต้ังโดยเด็ดขาด เอกสิทธ์ิ

จะไดรับการพิทักษปกปองโดยการออกเสียงลับ โดยผูออกเสียงไมจําเปนตองบอกผูอื่นวาตนเองเลือกใคร ซึง่จะ
กระทําโดยวิธีใหเอาบัตรลงคะแนนผนึกในซองแลวมอบใหกรรมการตรวจคะแนน หรือใสในหีบบัตรเลอืกต้ังเอง 

7. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอยางอื่น (free voting procedure) 
    หมายความวา การที่จะไมใชวิธีการลงคะแนนเสียงโดยลับดังกลาวแลว ก็ตองใชวิธีการลงคะแนน

เสียงอยางอิสระอยางอื่น ๆ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง สรุปไดวา การเลือกต้ัง คือ การที่
ประชาชนใชสิทธิในการเลือกสรรผูปกครองเขามาทํา หนาที่ในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย 
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ที่กฎหมาย 

 
 2.4 มุมมองและแนวคิดในการหาเสียงเลือกต้ังของ ศ.ดร.สุรพงษ   โสธะเสถียร 

บริบทการหาเสียงเลือกต้ัง 
มักจะเปนรูปแบบการโฆษณาในรูปแบบที่แตกตางกันไป ตามการพัฒนาการการเมืองแตละทองถ่ิน  

วากันตามจริงคือ  พรรคการเมืองไหนที่มีฐานเสียงอยูจังหวัดน้ันก็จะเอื้อประโยชนใหตัวนักการเมืองและพรรค
เปนอยางมากในการหาเสียง การโฆษณาหาเสียงจึงกลายเปนสิ่งจําเปนเพื่อการชวงชิงอํานาจและความไดมา
เพื่อสนองความตองการของนักการเมืองและพรรค  จนทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการดําเนินการซึ่งผูมี
อํานาจทางชนช้ันการเมือง  มีพวกพองและมีเงินมักจะไดเปรียบชนช้ันที่ออนดอยกวาในเรื่องเหลาน้ี  การ
สื่อสารจึงกลายเปนสิ่งจําเปนและบงบอกใหประชาชนรูในสิ่งที่ตัวเองนําเสนอ รูปแบบของการสื่อสารมัก
ออกมาในรูปแบบการโฆษณาเพราะตองการใหประชาชนเขาใจ โดยชูนโยบายตรงกับความตองการของ
ประชาชนเพื่อใหประชาชน พอใจและเลือกตนเขาไปบริหารประเทศและจัดต้ังรัฐบาล การหาเสียงจึงเหมือน
กา ร ขายสินค า  น โ ยบ าย คื อ  สิ นค าที่ นํ า เ ส นอ  ในก า รห า เ สี ย ง มั ก นํ าห ลั ก กา ร โฆษณา   ก า ร
ประชาสัมพันธ   การตลาดแบบบูรนาการมาประยุกตโดยทําทุกวิถีทางใหประชาชนเขาใจวาน่ีคือพรรคเปน
ตัวแทนสัญลักษณ   ตรา  ย่ีหอ  ไมวาจะเปนการรับสมัครสมาชิกพรรคโดยแจกเสื้อที่มีโลโกและสัญลักษณให
สมาชิกทุกคนเพื่อใหประชาชนรูวาน่ีคือช่ือพรรค น่ีคือสัญลักษณของพรรคหรือแลวแตกุศโลบายของแตพรรคที่
จะนํามาใช สรุปงายๆพรรคคือ  ตัวแทน  สัญลักษณ   ตรา  ย่ีหอ นักการเมืองคือสินคา ประชาชนคือผูบริโภค 



14 

 

ดังน้ันจึงจําเปนตองวางแผนการตลาดและเจาะกลุมเปาหมาย โดยระดมทั้งกําลังสมองและกําลังทรัพยผาน
รูปแบบตางๆของการสื่อสารไมวาทางใด  เพื่อใหประชาชนสนใจซื้อและเลือกพอใจในตน จึงจําเปนตองมี
ผูรู   ผูเชียวชาญและวางแผนในรูปแบบของตลาดการเมืองจะเห็นวา  การเลือกต้ังมีการพัฒนาปฏิรูปในป
ทศวรรษที่90 ทั่วโลกเกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองการปกครองเมื่อโซเวียตรัสเซียลมสลาย จึงมีการคัดเลือก
ผูปกครองผานกระบวนการเลือกต้ัง  ไมวาญี่ปุนแมกระทั่งไทยเพราะปญหาจากการทุจริตในการเลอืกต้ังและไม
โปรงใสในการปกครอง การปฏิรูปการเมืองที่งายและเห็นรูปธรรมที่สุด คือ  การเขาไปปฏิรูปที่เปนปจจัยของ
ระบบการเมืองน่ันหมายถึง  กระบวนการเลือกต้ังโดยตรง  ซึ่งประเทศไทยไดนําวิธีการเลือกต้ังแบบวุฒิสมาชิก
แบบเกาที่ญี่ปุนยกเลิกมาเปนแมแบบกระบวนการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกไทยในปจจุบันและนําบางสวนที่มาจาก 
การเลือกต้ังวุฒิสมาชิกสภาผูแทนของเยอรมันมาใช 

ดังน้ันการเลือกต้ังจึงประกอบดวย  2 สวนคือ กระบวนการเลือกต้ัง   กระบวนการโฆษณาหาเสียงซึ่ง
แยกออกจากกันไมได ดังน้ันการปฏิรูปการเมืองจึงผานการปฏิรูปรัฐธรรมนูญจึงเปนโครงสรางสวนบนเสียสวน
ใหญที่กําหนดมาจากฐานความคิดคนแทนที่จะแกไขสวนลางที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงรัฐธรรมนูญที่ดีควรมี
ความเปนจิตใจของรัฐและเขาถึงประชาชนใหประชาชนเขาใจโดยงาย สูตรการเลือกต้ังการเมืองจึง
ประกอบดวย 2 สวน คือ การจัดต้ังตามรูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงอยางมีแบบแผนซึ่งแตกตางกันม ี 4  วิธี 

1. การเลือกต้ังที่อาศัยเสียงสวนใหญหรือพหุนิยม (Marjority  plurality  system) คือ ผูไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดจะไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว 

2. แบบการเลือกต้ังผูมีชัยชนะหลายคนหลายที่น่ัง (Mulit-seat  system) แบบน้ีกาไดหลายเบอรตาม
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตน้ันมักจะเรียงตามลําดับความสําคัญ 

3. แบบการเลือกต้ังที่ไมสามารถโอนคะแนนเสียงได (nontransferable notion system-ntv) มีสิทธ
เลือกไดคนเดียวแตลงรับสมัครไดหลายคน ประเทศไทยไดนํามาใชในระบบวุฒิสภา 

4. แบบสมาชิกสภาผูแทนแบบสัดสวน (Propovienal  representation  system) เนนการเลือก
พรรคการเมือง พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค โดยการเลือกต้ังแยกจําแนกตามพื้นที่ 1. ขนาดเล็กที่น่ัง
เ ดียว 2. ขนาดกลางหลายที่ น่ั ง  3. ขนาดใหญเขตเลือกต้ังมีหลายสิบที่ น่ั ง  แบ งได  2 ประเภท 
คือ ภูมิภาค ระดับประเทศ ในแบบบัญชีรายช่ือของไทยและเยอรมัน การเลือกต้ังแบบพหุนิยมสวนใหญมักมี
การเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอรเดียว การเลือกต้ังแบบใหญเรียกวา แบบรวมเขต 

จึงจะเห็นไดวา พรรคที่มาจากชัยชนะการหาเสียงดวยการแสดงความชัดเจนประชาชนจะมองภาพ
ออกและไดรับการไววางใจจากประชาชนจัดต้ังรัฐบาล สวนการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ นโยบายของรัฐจะมา
จากสวนผสมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรค จึงจะเห็นไดวาระบบการเมืองไทย มักมีการฮั้วและ
จัดสรรตําแหนงกัน   โดยอาศัยในรูปแบบการสื่อสารในภาพของการโฆษณาที่คํานึงถึงแตการตลาด  อาจจะทํา
ในรูปแบบการวิจัย ชุมชน กลุมเปาหมาย  การควบคุมและยังตองมีทุนเพื่อชัยชนะ การสรางภาพลักษณ
การเมืองจึงมีนายทุนเขาแทรกแซงสนับสนุนปจจัยดานการลงทุนจนทําใหเกิดความผุกรอนทางการเมือง
ข้ึนมา  ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีมักมาในรูปแบบ ใบปลิว คําปราศรัย ออกอากาศ สถานีวิทยุหรือโทรทัศนหรือแมแต
โจมตีฝายตรงขามเพื่อชัยชนะตัวเอง การหาเสียงดวยการโฆษณาในปจจุบันจึงตองกําหนดและการรักษา
ภาพลักษณสัญลักษณของพรรคเพื่อใหอยูในใจประชาชนโดยอาศัยสื่อ จึงจําเปนที่ตองเตรียมความพรอมโดย
จัดวางตัวผูสมัคร วาผูใดควรลงเขตไหน มีฐานเสียงอยูที่ไหน  ดวยความเหมาะสมและตองรูจักจัดสรร
งบประมาณคาใชจายในการเลือกต้ัง จนถึงชวงเวลาประกาศวันเลือกต้ังตามหวงเวลาทีพระราชกฤษฎีกา
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กําหนด โดยสวนใหญมักเสนอผลงานในอดีต มีบางคนบางลักษณะที่ลงเลือกต้ังแบบฐานอํานาจเดิมตามระบบ
อุปถัมภหรือระบบเสนสาย 
 
2.5 ทบทวนวรรณกรรม 
ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรม (The University of Sydney, 2010) 

ชื่อผูแตง วิธีการ
ดําเนินการ

วิจัย 

กลุมตัวอยาง
และวิธีการสุม 

เครื่องมือท่ีใช
สําหรับการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใช
สําหรับ

การศึกษา 

ผลการศึกษาท่ีได 

มะลิวัลย ธนชาติบรรจง
ป พ.ศ. 2539 
ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการสื่อสาร
และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลอืกต้ัง
ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน 2539 ของผูมี
อายุ 18-19 ป 

การวิจัยเชิง
ปริมาณดวย
วิธีการ
สํารวจโดย
ใชสถิติ 

-เก็บขอมลู
แบบสอบถาม
กับผูมีสทิธิ
ลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังที่อายุ 
18-19 ป 
จํานวน 180 
คน 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ
เชิงลึก 

-ปจจัยสวน
บุคคล 
-ดานเพศ 
-ระดับ
การศึกษา 
-ระดับรายได
ของครอบครัว 
-ระดับการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล 
 

การมสีวนรวม
ทางการเมืองเปน
ปจจัยที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรม
การไปลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังผูวา
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน 2539 ของ
ผูมีอายุ 18-19 ปไดดี
ที่สุด 

ภูสิทธ ขันติกุล 
ป พ.ศ. 2553 
ศึกษารูปแบบการมีสวน
รวมทางการเมืองของ
ประชาชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยเชิง
ปริมาณดวย
วิธีการ
สํารวจโดย
ใชสถิติ 

-เก็บขอมลู
แบบสอบถาม
กับประชาชน 
400 คน 
-เก็บขอมลูแบบ
สัมภาษณเชิงลกึ
กับผูนําชุมชน 
44 คน 

-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ
เชิงลึก 

-ปจจัยสวน
บุคคล 
-ปจจัย
สภาพแวดลอม
ทางการเมือง 
-ปจจัยทาง
จิตวิทยา
การเมือง 
-การมีสวนรวม
ทางการเมือง 

ประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองเปน
ลักษณะลําดับข้ันฐาน
เจดีย ประชาชน
สามารถเขาถึงได
กอนสวนอื่น ๆ มาก
ที่สุดและเขาถึงงาย
ที่สุด 

ที่มา : สังเคราะหโดยผูเขียน 
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ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรม (The University of Sydney, 2010) (ตอ) 
ชื่อผูแตง วิธีการ

ดําเนินการ
วิจัย 

กลุมตัวอยาง
และวิธีการสุม 

เครื่องมือท่ีใช
สําหรับการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใช
สําหรับ

การศึกษา 

ผลการศึกษาท่ีได 

สมพร  เฟองจันทร 
ป พ.ศ. 2558 
ศึกษาเรื่อง การมสีวน
รวมทางการเมืองนิสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 

การวิจัยเชิง
ปริมาณดวย
วิธีการ
สํารวจโดย
ใชสถิติ 

-เก็บขอมลู
แบบสอบถาม
กับนิสิต 394 
คน 
 

แบบสอบถาม -ปจจัยสวน
บุคคล 
- ปจจัยการม
สวนรวม
ทางการเมือง 
- ปจจัยที่มผีล
ตอการมสีวน
รวม 
 

1) ปจจัยที่มผีลตอ
การมสีวนรวมของ
นิสิตในดาน
การศึกษา สงัคม 
และครอบครัวอยูใน
ระดับปานกลาง 
 2)การมีสวนรวม
ทางการเมืองของ
นิสิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน สมเด็จ
เจาพระยาอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้ง
ดานการรบัรูขาวสาร 
การกลอมเกลาทาง
การเมืองและการม ี
สวนรวมทางการ
เมือง 

ที่มา : สังเคราะหโดยผูเขียน 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งไดกําหนดไวเปน 2 สวนใหญๆ คือ 
 1. การศึกษาขอมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ัง เพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบการวิจัยเพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดตัวแปร 
 2. การศึกษาขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยทําการทดสอบจากการสัมภาษณ
เชิงลึก (Depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมและปจจัยที่ทรง
อิทธิพลของบุคลากรในการมีสวนรวมในการเลือกต้ังสภาพนักงาน 
 การดําเนินการวิจัยโดยบทน้ีจะนําเสนอหลักการและ แนวทางในการดําเนินการวิจัยอยางเปนข้ันตอน
ตอเน่ืองตามลําดับ ดังน้ี 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย        
  2. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย       
  3. เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล       
  4. การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล  
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากบทที่ 2 ดังกลาวมาแลวน้ัน จึงได
สังเคราะหแนวคิด เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการเลือกต้ังสภาพนักงานรวมถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การเลือกต้ังสภาพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไป 
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   3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย             
                         ตัวแปรตน                                              ตัวแปรตาม                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย x1 หมายถึง ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน 
     x 2 หมายถึง เห็นดวยกับบทบาทขอ 9 
     x 3 หมายถึง กรรมการสภาฯสามารถอธิบายบทบาทหนาที่ของตน 
     x 4 หมายถึง กรรมการสภาฯสามารถใหคําปรึกษาชวยเหลือ 
     x 5 หมายถึง สภาพนักงานรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
     x 6 หมายถึง สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธที่ด ี
     x 7 หมายถึง พึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน 
     x 8 หมายถึง การไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เม่ือ ก.พ. 2559 
     x 9 หมายถึง จะลงสมัครกรรมการสภาฯเม่ือมีโอกาส 

ขอมูลท่ัวไป 
เพศ 
ระดับการศึกษาสงูสุด 
สถานภาพ 
กลุมตนสังกัด 

บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การ
ประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรม

การเลือกตั้งสภาพนักงาน 

x1 

x2 
x3 
x4 
x5 
x6 
x7 
x8 
x9 

 
แนวทางการสงเสริมให

บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมี

สวนรวมในกจิกรรมของสภา
พนักงาน กรณีศึกษาการ
เลือกต้ังสภาพนักงาน 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิเคราะห คือ บคุลากรทั้งชายและหญงิ 
ที่เปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาการวิจัยในครัง้น้ี 
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

3.2.1 กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึกโดยวิธีสุมแบบเจาะจง จํานวน 20 คน ไดแก 

 1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เลขาสํานักงานคณบดี จํานวน 5 คน 

 2) อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ จํานวน 5 คน 

 3) กรรมการและอนุกรรมการเลือกต้ังประจําสวนงาน จํานวน 5 คน 

  4) ผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังประจําสวนงานจํานวน 5 คน 
3.2.2 กลุมที่ 2 กลุมผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานตามกลุมตนสังกัดจํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหจากผลการสัมภาษณเชิงลึกโดยวิธีสุมแบบเจาะจงในกลุมที่ 1  
 ผูวิจัยไดกําหนดเลือกขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีการสุมโดยใชสัดสวนตามความมากนอยของ
บุคลากรของกลุมตนสงักัด เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดอยางครอบคลุมทุกกลุมตนสังกัด โดย
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
 .  1) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากบุคลากร โดยมีจํานวนบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
ทั้งหมดจํานวน 8,131 คน กําหนดกลุมตัวอยางใหเปน 400 คน 
  2) จําแนกบุคลากรออกเปนกลุมตามกลุมตนสังกัด โดยแบงตามจํานวนบุคลากรที่มีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ังแตละกลุมตนสังกัด 
  3) เมื่อนําขนาดของกลุมตัวอยางแตละกลุมตนสังกัด มารวมกัน จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 
400 คน ซึ่งผูวิจัยตองการเก็บขอมูลโดยการกระจายไปตามสัดสวนของบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังของ
แตละกลุมตนสังกัด 
 เมื่อรวมแบบสอบถามในการเก็บขอมูลทั้งหมด จะไดแบบสัมภาษณ จํานวน 20 ชุด ที่นํามาสรางเปน
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ที่ใชในการวิเคราะหผลการวิจัยในครั้งน้ี 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ันผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) ทําการสํารวจวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลมาประมวลรวมกันสรางเปนแบบสอบถามที่มีเน้ือหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการ
และนาสนใจในการทดสอบ สวนเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกน้ันไดกําหนดขอคําถามดวยการ
กําหนดใหขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้งหมด 
 2) สรางแบบสอบถามตามรูปแบบและเน้ือหาที่ไดทําการศึกษาไว ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ตรวจสอบความถูกตองดานภาษา ความเที่ยงตรงและครอบคลุมเน้ือหา โดยคณะผูวิจัยปรึกษากับที่
ปรึกษาโครงการวิจัยฯ เพื่อขอคําแนะนํา พรอมทั้งดําเนินการแกไขตามขอแนะนํากอนนําไปทดสอบจริงตอไป 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบวัดที่สรางข้ึนจากการประยุกตใชตามแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีจํานวน 2 แบบ มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.3.1 เครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) มีจํานวน 3 ขอคําถามใหญ และมีขอ
คําถามยอยในแตละขอ ดังน้ี 
 1) สาเหตุท่ีสงผลใหผูมีสิทธิ์ออกเลือกต้ังมาใชสิทธิอ์อกเสียงเลือกต้ังนอย 
     1.1) สาเหตุ เวลาและสาเหตุอื่นๆ 
  - ติดราชการตางหวัด/ตางประเทศ 
  - มีกิจธุระจําเปนเรงดวน ที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล 
           - ติดภารกิจปฏิบัติหนาที่สําคัญ โดยไมสามารถละเวนหนาที่ได 
   - เหตุสุดวิสัยอื่นๆ 
      1.2) การประชาสัมพันธ (วิธีการรณรงค) 
   - การไมมีปายคัทเอาทประชาสัมพันธการเลือกต้ังตามจุดสําคัญภายในมหาวิทยาลัย 
   - ชองทางการประชาสัมพันธผาน KKU POP MAIL 
   - การประชาสัมพันธผานเว็บไซตของสภาพนักงาน 
   - การประชาสัมพันธบน Page Facebook ของกลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   - การเวียนหนังสือประชาสัมพันธไปตามคณะ/หนวยงาน 
      1.3) เขาใจบทบาท หนาที่ของสภาพนักงาน การมีสวนรวม การเห็นความสําคัญของสภาพนักงาน 
   - คิดวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของจากการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน 
   - คิดวาตนเองไมมีสวนไดสวนเสียในการทํางานของสภาพนักงาน 
   - ประเด็นอื่นๆ ที่ทําใหการเลือกต้ังกรรมการสภานักงานไมมีความนาสนใจ 
  2) การหาวิธีในการรณรงคใหผูมีสิทธิออกเสียงมาใชสิทธิใหมากขึ้น 
  3) หาแนวทางในการสงเสริมใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาพนักงาน 
      3.1) กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญ ติดตามขาวสารและกิจกรรมของสภาพนักงาน 
      3.2) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังที่ดี เปนตัวแทนเขามาปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนกระบอกเสียงของ
สวนรวม 
      3.3) สามารถเสนอปญหาใหสภาพนักงานดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่ 
          3.3.2 เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับ
การศึกษาสงูสุด สถานภาพ และกลุมตนสังกัด 
  สวนที่ 2 บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสมัพันธขาวสาร และการมสีวน
รวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน เปนแบบสอบถามปลายปดพรอมใหอธิบายเหตุผล จํานวน 9 ขอ 
และแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ 
  สวนที่ 3 ปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่ทานคิดวากําลังเกิดข้ึนในปจจบุันและอยากเสนอแนะ
แนวทางแกไข) เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะที่กําลังเกิดข้ึนในปจจุบันและอยากให
แกไข 
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 3.3.3 เกณฑในการวัด 
  เกณฑในการวัดของแบบสอบถามสวนที่ 1-2 จะใชวิธีการวัดแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) เปนขอคําถามที่มีตัวเลือกใหเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ  
 
3.4 ตารางท่ี 3.1 กําหนดคาตัวแปร (เครื่องมือลงรหัส) 

ตัวแปร(ภาษาไทย) ตัวแปร
(ภาษาอังกฤษ) 

คําอธิบายตัวแปร ระดับคา 
คะแนนตัวแปร 

เพศ sex ชาย 1 
หญิง 2 

ระดับการศึกษาสูงสุด edu ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 1 
สูงกวาปริญญาตรี 2 

สถานภาพ status ลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ 2 

กลุมตนสังกัด org กลุมผลิตบัณฑิต 1 
กลุมสนับสนุน 2 

ความเขาใจในบทบาท 
หนาที่ของสภาพนักงาน 

 
Underst 

มีความเขาใจเปนอยางดี 3 
มีความเขาใจบางเล็กนอย 2 
ไมเขาใจเลย 1 

เห็นดวยกับบทบาท
หนาที่ของสภาพนักงาน
ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย สภาพนักงาน 
พ.ศ. 2558 ขอ 9 

 
 
 

Agree 

เห็นดวย 2 
ไมเห็นดวย 1 

กรรมการสภาพนักงาน 
สามารถอธิบายและช้ีแจง
ใหบุ คลากร  ทราบ ถึ ง
ภารกิจบทบาทและความ
เปนไปตางๆ ของสภา
พนักงานไดเปนอยางดี 
 

 
 
 

Committee 

สามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนอยางดี 3 
สามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง 2 
ไมสามารถช้ีแจงและอธิบายไดเลย 1 
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ตารางท่ี 3.1 กําหนดคาตัวแปร (เครื่องมือลงรหัส) (ตอ) 
ตัวแปร(ภาษาไทย) ตัวแปร

(ภาษาอังกฤษ) 
คําอธิบายตัวแปร ระดับคา 

คะแนนตัวแปร 
เมื่อบุคลากรเกิดปญหา
ในการทํางาน สภา
พนักงานสามารถให
คําปรึกษาและชวยเหลอื
แกไขปญหาไดหรือ
สามารถใหขอแนะนําใน
การดําเนินการไดอยาง
เขาใจถ่ีถวน 

 
 
 

Advise 

สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนํา
วิธีการแกปญหาไดทุกครั้ง 

3 

สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนํา
วิธีการแกปญหาไดบางครั้ง 

2 

ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนํา
วิธีการแกปญหาไดเลย 

1 

สภาพนักงานรับฟง
ขอเสนอแนะหรอืความ
คิดเห็นตาง ๆ ของ
บุคลากรและมีการ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะน้ันๆ  

 
 

Hearing 

รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะทุกครั้ง 3 
รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะบางครั้ง 2 
ไมรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเลย 1 

สภาพนักงานมกีาร
ประชาสมัพันธขาวสาร
ตางๆ ใหบุคลากรรับรู 
อยางสม่ําเสมอ 

 
 

PR 

มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ 
เปนอยางดีทุกครั้ง 

3 

มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ 
เปนบางครั้ง 

2 

ไมมีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสาร
ตางๆ เลย 

1 

มีความพึงพอใจตอ
บทบาทหนาที่ และการ
ดําเนินงานของสภา
พนักงาน 

 
 

Satisfied 

พึงพอใจมากที่สุด 5 
พึงพอใจมาก 4 
พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจนอย 2 
ไมพึงพอใจเลย 2 
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ตารางท่ี 3.1 กําหนดคาตัวแปร (เครื่องมือลงรหัส) (ตอ) 
ตัวแปร(ภาษาไทย) ตัวแปร

(ภาษาอังกฤษ) 
คําอธิบายตัวแปร คาตัวแปร 

ในการเลือกต้ังกรรมการ
สภาพนักงาน ทีผ่านมา 
ทานไดไปใชสิทธิเลอืกต้ัง 

 
Polls 

ไปใชสิทธิเลือกต้ัง 2 
ไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 1 

ถามีโอกาสลงสมัครรบั
เลือกต้ังกรรมการสภา
พนักงาน ทานจะลง
สมัคร 

 
Contest 

สมัครอยางแนนอน 2 
ไมสมัคร 1 

 
3.5 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
 ในการประมวลผลขอมลู ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

1) เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความเที่ยงตรงสอดคลองกับความจริงของเหตุการณปจจุบัน ผูวิจัยไดเก็บขอมูล 

ดวยการลงภาคสนามโดย วิธีสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารทั้ง 20 คน ไดแก 

1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เลขาคณะ จํานวน 5 คน 

  2. อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ จํานวน 5 คน 

  3. กรรมการและอนุกรรมการเลือกต้ังประจําสวนงาน จํานวน 5 คน 

   4. ผูมีสทิธ์ิออกเสียงเลอืกต้ังประจําสวนงานจํานวน 5 คน 
 เพื่อใชเปนสวนสําคัญในการวิเคราะหขอมูลสรางแบบสอบถามสําหรับผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังกรรมการสภา
พนักงานตามคณะ/หนวยงาน จํานวน 400 คน (แบบสอบถาม 400 ชุด) ใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมาก
ข้ึน 

2) ตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ 
(Editing) 
 3) ลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามทุกขอ และตรวจสอบการลงรหัส 
 4) นําขอมูลที่ตรวจและลงรหัสแลวไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป STATA (statistics 
data) พรอมนําเสนอขอมูลเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี 
  4.1 ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก รอยละ (Percentage) เพื่อสรุป
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและระดับบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร 
และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน  
  4.2 ใชสถิติอนุมาน (Inductive Statistic) หรือสถิติอางอิง (Inferential Statistics) เพื่อทํา
การเปรียบเทียบและทดสอบขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐาน (Median) เน่ืองจากขอมูล
ไมกระจายแบบปกติ และหาขอมูลชุดใดที่มีคาความแตกตางกัน เชน มีความแตกตางของคามัธยฐานระหวาง
เพศชายและเพศหญิง ผูวิจัยจึงศึกษาตอวาคาเฉลี่ย (Mean) ในตัวแปรน้ัน วาระหวางเพศชายและเพศหญิง 
เพศใดมีคาเฉลี่ยมากกวา การทดสอบโอกาสที่จะเกิดความคาดเคลื่อนในการสรุปผลตามผลการทดสอบ
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สมมุติฐาน ซึ่งจะสะทอนถึงความเช่ือมั่นในการสรุปตามผลการทดสอบ หรือเปนการแสดงวาขอสรุปน้ันเช่ือถือ
ไดมากนอยเพียงใด  
 

ตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก กลุมตัวแปรตาม 
x1 

x2 
 x3 
x4 
x5 
x6 
x7 
x8 
x9 

 
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis หรือ H0)     

      H0 : µ1 = µ2 

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis หรือ H1) 
H1 : µ1 ≠ µ2 

 
กําหนดให  µ1 = คามัธยฐานของเพศชาย 

µ2 = คามัธยฐานของเพศหญิง 
 

  µ1 = คามัธยฐานของระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 
µ2 = คามัธยฐานของระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี
 

  µ1 = คามัธยฐานของสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ 
µ2 = คามัธยฐานของสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ 
 

  µ1 = คามัธยฐานของกลุมผลิตบัณฑิต 
µ2 = คามัธยฐานของกลุมสนับสนุน 
 

2. กําหนดคาระดับนัยสําคัญไวที่ระดับ .05 (α=.05) (Kohout. 1974) 
      ถา คาความนาจะเปน (probability) นอยกวาระดับนัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว ถือ
วาคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย โอกาสที่จะ
ยอมรับสมมติฐานมีนอยมาก น่ันคือ ควรปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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ถา คาความนาจะเปน (probability) มากกวาระดับนัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว ถือ 
วาคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย โอกาสที่จะยอมรับ
สมมติฐานมีมาก น่ันคือ ควรยอมรับสมมติฐานหลัก 
  4.3 ใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากแบบสอบถาม 2 
สวนคือ สวนแรกจากคําสัมภาษณของผูตอบคําถามจํานวน 20 คน แลวสรุปเพื่อสรางแบบสอบถามในภาพรวม 
ในสวนที่ 2 จากแบบสอบถามภาพรวม ในขอที่เปนคําถามปลายเปด 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมในกิจกรรมของ

สภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ซึ่งในการวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลแบบสอบถาม
จากบุคลากรจากคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 400 ชุด ไดกลับคืนมาเปนแบบสอบถามที่
สมบูรณสามารถนําไปใชในการวิเคราะหผลไดจํานวน 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจัยไดเสนอ
รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลทั่วไป 
2. บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรม

การเลือกต้ังสภาพนักงาน 
 2.1 ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด 

  2.2 เห็นดวยกับบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขอ 9 สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง 
ปวงของมหาวิทยาลัย 

(2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และ 
ระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน 
  (3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

2.3 กรรมการสภาพนักงานที่เปนตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน สามารถอธิบายและช้ีแจงให 
บุคลากรในคณะ/หนวยงานของตน ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปน
อยางดี 
  2.4 เมื่อบุคลากรเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
แกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการไดอยางเขาใจถ่ีถวน 
  2.5 สภาพนักงานรบัฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะน้ันๆ 
  2.6 การเลอืกต้ังกรรมการสภาพนักงานทีผ่านมา ทานไดรับการประชาสมัพันธขาวสารจาก
ชองทางใด 
  2.7 สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรู  เชน บอรด
ประชาสัมพันธ e-mail ฯลฯ และ กรรมการสภาพนักงานมีการบอกตอขอมูลขาวสารตางๆ ของสภาพนักงานให
บุคลากรภายในคณะ/หนวยงาน รับรูอยางสม่ําเสมอ 
  2.8 ความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน 
  2.9 ในการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
  2.10 ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน บุคลากรจะลงสมัคร 
  2.11 ยกตัวอยางกิจกรรมที่คิดวาจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของ 
สภาพนักงานและสามารถรับฟงปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทานคิดวากิจกรรมใดเหมาะสมและเกิดประโยชน
มากที่สุด 
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3. ปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่ทานคิดวากําลังเกิดข้ึนในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนวทางแกไข) 
 

4.1 ผลการศึกษาจํานวนและคารอยละของขอมลูท่ัวไป 
     รูปภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป 

 
 
 จากรูปภาพที่ 4.1 สรุปผลการศึกษา ดังน้ี  

เพศ พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.800 และมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกับเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.200 
 ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา จํานวน 286 
คน คิดเปนรอยละ 71.500 และระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 114  คน คิดเปนรอยละ 
28.500  
 สถานภาพ พบวา บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จํานวน 
260 คน คิดเปนรอยละ 65.000 และมีสถานภาพเปนลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ จํานวน 140 คน คิด
เปนรอยละ 35.000  
 กลุมตนสังกัด พบวา กลุมบุคลากรสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม คือ กลุมผลิตบัณฑิต จํานวน 255 
คน คิดเปนรอยละ 63.750 และกลุมสนับสนุน จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.250 
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4.2 ผลการศึกษาจํานวนและคารอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธ
ขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน 
     ตารางที่  4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การ
ประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน 

ความคิดเห็นตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน   
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน จํานวน(คน)  รอยละ 

กิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน   
ความเขาใจในบทบาท มีความเขาใจเปนอยางดี        96    24.000 
หนาที่ของสภาพนักงาน มีความเขาใจบางเล็กนอย            253    63.200 
มากนอยเพียงใด ไมเขาใจเลย         51    12.800 
                                              รวม       400  100.000 
เห็นดวยกับบทบาทหนาที่    
ของสภาพนักงานตาม       เห็นดวย 388     97.000 
ขอบังคับมหาวิทยาลัย       ไมเห็นดวย   12       3.000 
ขอนแกน วาดวย    
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558    
           รวม   400   100.000 
กรรมการสภาพนักงานที่    
เปนตัวแทนจากคณะ/    
หนวยงาน สามารถอธิบาย สามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนอยางดี        93   23.300 
และช้ีแจงใหบุคลากรใน สามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง      257     64.200 
คณะ/หนวยงานของตน ไมสามารถช้ีแจงและอธิบายไดเลย       50   12.500 
ทราบถึงภารกิจบทบาท    
และความเปนไปตาง ๆ    
ของสภาพนักงานไดเปน    
เปนอยางดี    
                                              รวม      400  100.000 
เมื่อบุคลากรเกิดปญหาใน สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรอื   
การทํางาน สภาพนักงาน แนะนําวิธีการแกปญหาไดทุกครัง้   80    20.000 
สามารถใหคําปรึกษาและ    
ชวยเหลือแกไขปญหาได สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรอื   
หรือสามารถใหคําแนะนํา แนะนําวิธีการแกปญหาไดบางครัง้  269     67.300 
ในการดําเนินการไดอยาง    
เขาใจถ่ีถวน ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรอื   
 แนะนําวิธีการแกปญหาไดเลย    51     12.700 
      รวม   400    100.000 
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีความคิดเห็นตอบทบาท
ความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภา
พนักงาน (ตอ) 

ความคิดเห็นตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน   
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน จํานวน(คน)   รอยละ 

กิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน   
สภาพนักงานรับฟง รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอ-   
ขอเสนอแนะหรือความ แนะทุกครั้ง   102      25.500 
คิดเห็นตาง ๆ ของ    
บุคลากรและมีการดําเนิน รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอ-   
การตามขอเสนอแนะน้ันๆ แนะเปนบางครัง้   252      63.000 
    
 ไมรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอ-   
 แนะเลย   46      11.500 
      รวม  400     100.000 
สภาพนักงานมีการประ- มีการประชาสัมพันธและบอกตอ   
ชาสัมพันธขาวสารตางๆ ขาวสารตางๆ เปนอยางดีทุกครัง้        126    31.500 
ใหบุคลากรรับรูผานสื่อ    
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ มีการประชาสัมพันธและบอกตอ   
 ขาวสารตางๆ เปนบางครั้ง        260    65.000 
    
 ไมมีการประชาสัมพันธและบอกตอ   
 ขาวสารตางๆ เลย         14      3.500 
      รวม    400   100.000 
มีความพึงพอใจตอบทบาท พึงพอใจมากทีสุ่ด 46     11.500 
หนาที่ และการดําเนินงาน พึงพอใจมาก 82     20.500 
ของสภาพนักงาน พึงพอใจปานกลาง    188     47.000 
 พึงพอใจนอย 78     19.500 
 ไมพึงพอใจเลย   6       1.500 
      รวม    400    100.000 
ในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง    
ที่ผานมา บุคลากรให ไปใชสิทธิเลอืกต้ัง     307     76.750 
ความสนใจไปใชสิทธิ ไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง       93      23.250 
ออกเสียงเลือกต้ัง    
      รวม     400    100.000 
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีความคิดเห็นตอบทบาท
ความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภา
พนักงาน (ตอ) 

ความคิดเห็นตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน   
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน จํานวน(คน)   รอยละ 

กิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน   
ถามีโอกาสลงสมัครรบั   
เลือกต้ังเปนกรรมการ         ไมสมัคร     356      89.000 
สภาพนักงาน                   สมัครอยางแนนอน       44      11.000 
(ในขอน้ีบุคลากรตอบ   
คําถามจํานวน 396 คน)   

    รวม     400    100.000 
 
 จากตารางที่ 4.2 สรปุผลการศึกษา ดังน้ี 

1. ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด พบวา บุคลากมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนมีความเขาใจบางเล็กนอย จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 63.200 รองลงมา มีความเขาใจเปนอยาง
ดี จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.000 และไมเขาใจเลย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.800  
 2. เห็นดวยกับบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย         
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขอ 9 สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการท้ัง 
ปวงของมหาวิทยาลัย 

(2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และ 
ระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน 
  (3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นดวยจํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 97.000 ไมเห็นดวย
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.000  

3. กรรมการสภาพนักงานที่เปนตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน สามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากรใน 
คณะ/หนวยงานของตน ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดี พบวา 
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวากรรมการสภาพนักงานสามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง 
จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.200 รองลงมา เห็นวากรรมการสภาพนักงานสามารถช้ีแจงและอธิบายได
เปนอยางดี จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.300 และเห็นวากรรมการสภาพนักงานไมสามารถช้ีแจงและ
อธิบายไดเลย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.500 

4. เมื่อบุคลากรเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหา
ไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการไดอยางเขาใจถ่ีถวน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็น
วาสภาพนักงานสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเปนบางครั้ง จํานวน 269 คน 
คิดเปนรอยละ 67.300 รองลงมา เห็นวาสภาพนักงานสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการ
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แกปญหาไดทุกครั้ง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.000 และเห็นวาสภาพนักงานไมสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเลย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.700 

5. สภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะน้ันๆ พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นวาสภาพนักงานรับฟงและดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะเปนบางครั้ง จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.000 วาสภาพนักงานรับฟงและดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะทุกครั้ง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.500 วาสภาพนักงานไมรับฟงและดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะเลย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.500 
  6. สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรบัรู เชน บอรดประชาสัมพันธ e-mail 
ฯลฯ และ กรรมการสภาพนักงานมีการบอกตอขอมลูขาวสารตางๆ ของสภาพนักงานใหบุคลากรภายในคณะ/
หนวยงาน รับรูอยางสม่ําเสมอ พบวา บุคลากร มหาวิทยาลยัขอนแกน เห็นวาสภาพนักงานมีการ
ประชาสมัพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เปนบางครั้ง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.000 รองลงมา 
สภาสภาพนักงานมีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เปนอยางดีทุกครัง้ จํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 31.500 และสภาพนักงานไมมกีารประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เลย จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 3.500  
 7. ความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่  และการดําเนินงานของสภาพนักงาน พบวา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจในภาพรวมตอสภาพนักงานในระดับปานกลาง จํานวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 47.000 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.500 มีความพึงพอใจ
นอย จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.500 มีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.500 
และไมมีความพึงพอใจเลย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.500  

8. ในการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปใชสิทธิเลือกต้ังจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.750 และไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.250 

9. ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไม

สนใจลงสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.000 ใหความสนใจใน

การลงสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.000 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐานของขอมูลท่ัวไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังสภาพนักงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่

ของสภา
พนักงาน 

เห็นดวยกับ
บทบาทขอ 9 

กรรมการสภาฯสามารถ
อธิบายบทบาทหนาที่

ของตน 

กรรมการสภาฯ
สามารถใหคําปรึกษา

ชวยเหลือ 

สภาพนักงาน
รับฟงและ

ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ 

สภาพนักงานมีการ
ประชาสัมพันธที่ดี 

พึงพอใจตอ
บทบาท

หนาที่ และ
การ

ดําเนินงาน
ของสภา
พนักงาน 

การไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งกรรมการ
สภาฯ เม่ือ ก.พ. 

2559 

จะลงสมัคร
กรรมการ 
สภาฯเม่ือมี
โอกาส 

เพศ 0.825 0.508 0.846 0.118 0.7671 0.041* 0.555 0.004* 0.726 
ระดับ
การศึกษา 

0.060 0.178 0.712 0.319 0.4540 0.270 0.731 0.000* 0.108 

สถานภาพ 0.004* 0.748 0.027* 0.608 0.0781 0.002 0.681 0.000* 0.421 
กลุมสังกัด 0.012* 0.158 0.002* 0.000* 0.000* 0.390 0.004* 0.057 0.517 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยของขอมูลท่ัวไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภาพนักงาน 

 

 

 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 

ความ
เขาใจใน
บทบาท

หนาที่ของ
สภา

พนักงาน 

เห็นดวย
กับ

บทบาท
ขอ 9 

กรรมการสภาฯ
สามารถอธิบาย
บทบาทหนาที่

ของตน 

กรรมการสภาฯสามารถ
ใหคําปรึกษาชวยเหลือ 

สภาพนักงานรับ
ฟงและดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ 

สภาพนักงานมีการ
ประชาสัมพันธที่ดี 

พึงพอใจตอ
บทบาท

หนาที่ และ
การ

ดําเนินงาน
ของสภา
พนักงาน 

การไปใชสิทธิ์
เลือกตั้ง
กรรมการ
สภาฯ เม่ือ 
ก.พ. 2559 

จะลงสมัคร
กรรมการ 
สภาฯเม่ือมี
โอกาส 

เพศ ชาย 2.104 1.944 2.099 2.088 2.104 2.226 3.165 1.701 1.116 

หญิง 2.123 1.958 2.086 1.995 2.123 2.324 3.141 1.821 1.105 

ระดับ

การศึกษา 

ปริญญาตรี

หรือต่ํากวา 

2.076 1.961 2.083 2.055 2.097 2.262 3.150 1.709 1.125 

ปริญญาโท

หรือสูงกวา 

2.210 1.929 2.114 1.991 2.157 2.324 3.157 1.912 1.070 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยของขอมูลท่ัวไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภาพนักงาน (ตอ) 

 

 

 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 

ความเขาใจ
ในบทบาท
หนาที่ของ

สภา
พนักงาน 

เห็นดวย
กับ

บทบาท
ขอ 9 

กรรมการสภาฯ
สามารถอธิบาย

บทบาทหนาที่ของ
ตน 

กรรมการสภาฯ
สามารถใหคําปรึกษา

ชวยเหลือ 

สภาพนักงานรับ
ฟงและ

ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ 

สภาพนักงานมีการ
ประชาสัมพันธที่ดี 

พึงพอใจตอ
บทบาทหนาที่ 

และการ
ดําเนินงาน
ของสภา
พนักงาน 

การไปใช
สิทธิ์

เลือกตั้ง
กรรมการ
สภาฯ เม่ือ 
ก.พ. 2559 

จะลงสมัคร
กรรมการ 
สภาฯเม่ือมี
โอกาส 

สถานภาพ ลูกจางประจํา

หรือพนักงาน

ราชการ 

 

1.992 

 

1.957 

 

2.000 

 

2.014 

 

2.035 

 

2.178 

 

3.121 

 

1.621 

 

1.092 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

หรือขาราชการ 

 

2.180 

 

1.950 

 

2.142308 

 

2.050 

 

2.157 

 

2.334 

 

3.169 

 

1.846 

 

1.119 

กลุมสังกัด กลุมผลิต

บัณฑิต 

2.054 1.941 2.023 1.929 2.011 2.298 3.070 1.737 1.117 

กลุมสนับสนุน 2.220 1.972 2.213 2.227 2.296 2.248 3.296 1.820 1.096 
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จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
 1. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางเพศชายและเพศหญิงตอการประชาสัมพันธขาวสาร       
สภาพนักงานมีการบอกตอขอมูลขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรูอยางสม่ําเสมอ พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ และพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศชาย 
 2. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางเพศชายและเพศหญิงตอการการเลือกต้ังครั้งที่ผานมา 
บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศ
ชาย เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ (อํานาจ ศรีพระจันทร, 2555) ไดกลาววา เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได
มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง แสดงใหเห็นวาปจจัยภายในมีผล ตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธสวนตัว การที ่ผูสมัครอุปถัมภประชาชน
มีผลเชิงบวกตอการมีสวนรวมการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน 
 3. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวาและระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวาตอการเลือกต้ังครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ และพบวาระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวามีคาเฉลี่ยมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
ตํ่ากวาเชนเดียวกันกับงานวิจัยของ (ปยะ กิจถาวร, 2541) ไดกลาววา ระดับการศึกษากับการเปนฐานนโยบาย 
การศึกษาครั้งน้ี ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกต้ังระดับทองถ่ินของจังหวัดปตตานีที่สอดคลองกบั
ทฤษฎีที่วา ผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะเลือกผูสมัครโดยอาศัยเกณฑการดูที่นโยบายมากกวาผูที่มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวา ทั้งที่มีความเช่ือโดยทั่วไปวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตัวแปรทางศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ินมีความสําคัญที่สุดตอทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองแตการศึกษาครั้งน้ีกลับใหขอสรุปที่ไดมาก
จากขอมูลเชิงประจักษวา ถึงแมศาสนาจะมีความสําคัญ แตสิ่งที่อยูเบื้องหลังซึ่งมีความสําคัญมากกวาคือระดับ
การศึกษาและระดับรายไดซึ่งสงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมผานตัวแปรทางศาสนา ทําใหบุคลมีทัศนคติ
และพฤติกรรมทางการเมืองตางกัน 

4. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการตอความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ และพบวาสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพ
ลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ 

5. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการตอสภาพนักงานสามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจ
บทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดี พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ
พบวาสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการ 

6. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการตอการเลือกต้ังครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวาสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวา
สถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ 

7. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความเขาใจบทบาท
หนาที่ของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุม
ผลิตบัณฑิต 
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8. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานสามารถ
อธิบายและช้ีแจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดี 
พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 

9. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอบุคลากรที่เกิดปญหา
ในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการ
ดําเนินการไดอยางเขาใจถ่ีถวน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ย
มากกวากลุมผลิตบัณฑิต 

10. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานรับฟง
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะน้ันๆ พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 

11. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความพึงพอใจตอ
บทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุม
สนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต 
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รูปภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษากิจกรรมท่ีจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภา
พนักงาน 

 
  
จาก รูปภาพที่ 4.2 สรุปกิจกรรมที่จะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน ได
ดังน้ี 
 1. จัดใหมีการประชุมสัญจรไปตามคณะหนวยงานตาง ๆ เพื่อรับฟง แสดงความคิดเห็นจากบุคลากร 
และนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 2. เปดเวทีเสวนา กรรมการสภาพนักงานพบปะบุคลากรตามคณะหนวยงาน 
 3. จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในรูปแบบกึ่งปฏิบัติการ เพื่อสอดแทรกนโยบายและกิจกรรมของสภา
พนักงาน 
 4. ออกเสียงตามสายภายในคณะหนวยงาน และมีการประชาสัมพันธขาวสารการทํางานของสภา
พนักงาน 
 5. มีการสงขาวสารตาง ๆ ถึงบุคลากรโดยผานชองทางการสื่อสารออนไลน 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข)  

จากผลการสมัภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  
จํานวน 20 คน 

จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง จํานวน 400 คน 

ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ 
1. ไมมีคนของคณะหนวยงาน
ตนเองลงสมัครรับเลือกต้ัง 
สวนมากผูมีสิทธิเลือกต้ังจะ
เลือกผูสมัครที่ตนเองรูจัก 
ห า ก ผู ส มั ค ร ค น ใ ด ที่ มี
เครือขายหรือคนรูจักเยอะ ก็
ทําใหมีฐานเสียงและมีโอกาส
ชนะการเลือกต้ังมากกวา 
2. คณะใหญ หนวยเลือกต้ัง
จะอยูไกล ทําใหไมสะดวก 
 
 
3. ชองทางประชาสัมพันธไม
ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรมีการเลือกต้ัง
ออนไลน  
คณะ ให ญ ค ว ร มี ห น ว ย
เลือกต้ังมากกวา 1 จุด 
3. ทําหนังสือถึงผูมีสิทธิ
เลือก ต้ัง เปนรายบุคคล 
การออกเสียงตามสาย 
กอนจัดการเลือกต้ังใหออก
รณรงคชวยกัน การแจก
โบชัวสแนะนําการเลือกต้ัง
กรรมการสภาฯ มีการ
ประชาสัมพันธการเลือกต้ัง
อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 
ก ร ร มก า ร ส ภา ฯ  ต อ ง
ประชาสัมพันธบทบาท 
หนาที่ของตัวเองใหเกิดข้ึน
ในมหาวิทยาลัย และตัว
ขอ ง บุ คล าก ร ช้ี ใ ห เ ห็ น
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ส ภ า
พนัก ง าน  ที่ ถื อ ว า เ ป น
ตั วแทน ในนามองค ก ร
กรรมการประจําสวนกลาง 
มีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง 

1. ปญหาการเลื่อนเงินเดือน
ขอ งบุ คลากร ไม มี คว าม
ชัดเจน การจัดสรรเงินตก
เบิกและการปรับเงินเดือน
ตามรอบประ เมิ นที่ เ ป น
ปจจุบันใหกับขาราชการที่
ยินดีลาออกและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงาน อีก
ทั้งยังไมสามารถกําหนดวา
จะจายเงินตกเบิกไดเมื่อใด 
สิทธิประโยชนของพนักงาน
บางอย า งที่ มี อ ยู อ าจอ ยู
ร ะ ห ว า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
ลดทอนลง เชน การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน ที่ ไมมีความ
ชัดเจน มีการปรับลดจํานวน
ใหนอยลง ไมมีการ ช้ีแจง
ขอเท็จจริง หรือมีการช้ีแจง
แตกระทําโดยคลุม เครือ 
และไมมีการรับฟ งความ
คิดเห็นของพนักงานผูไดรับ
ผลกระทบ 
2. สภาพนักงานทําหนาที่
เปนตัวแทนของบุคลากร
ไม ได เ ท า ที่ คว ร  และ ไม
สามารถปกปอง สงเสริม 
สิทธิประโยชน แหงพนักงาน
ได 
 

1. ผูบริหารควรรับฟงในการ
เสนอแนะของบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยมีเจาภาพ
รั บ ฟ ง ฯ  เ ช น  ก อ ง ก า ร
เจ าหนาที่  กองแผนงาน 
และกองคลังเปนตน เพื่อมา
ปรับปรุง ทั้งสามสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตองการใหสภาพนักงาน
เขาไปเปนปากเสียง ในสภา
มหาวิทยาลัยในสัดสวนที่
มากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ) 

จากผลการสมัภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  
จํานวน 20 คน 

จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง จํานวน 400 คน 

ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ 
4. บทบาทความสําคัญของ
สภาฯ ไม มี ผลกระทบต อ
บุคลากร มีผลกระทบนอย 
ไม เห็นประโยชนของการ
เลือกต้ัง  อยู ได โดยการทํา
ผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กรรมการสภาฯตอง
สงเสริมใหเห็นความสําคัญ
ข อ ง ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
ทํางานของสภาฯ ที่จะนํา
ประโยชนมาสูบุคลากร
และมหาวิทยาลัย ตองเปน
ป า ก เ ป น เ สี ย ง แ ท น
บุคลากรทุกคน สรางความ
เ ข า ใ จ ว า ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ฯ  น้ั น
เกี่ยวของและมีผลกระทบ
ตอทุกคน กระตุนให
บุคลากรเห็นความสําคัญ
ของการเลือกต้ัง ตระหนัก
ถึงการเลือกกรรมการเขา
มาทํางาน ผลที่จะตามมา
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
กรรมการสภาฯ ตองสราง
ความสัมพันธอัน ดี โดย
การจัดเวทีบอกกลาวให
รับรูบทบาท หนาที่ของ
สภาฯ มีการประสานความ
รวมมือ บทบาทหนาที่การ
ทํางานรวมกันระหวางสภา
มห า วิ ท ย าลั ย กั บ ส ภ า
พนักงาน 
 

3. การรายงานผลงานหรือ
ขาวสารจากที่ประชุมสภา
มหา วิทยาลั ยข าดความ
ตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการบริหาร
งบประมาณเงินเดือนของ
พ นั ก ง า น ฯ ที่ ไ ด รั บ จ า ก
รัฐบาล ยังมีความเห็นไม
ตรงกันระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน 
 
 
5. บุคลากรไมทราบบทบาท
หนาที่ของสภาพนักงานใน
การเปนตัวแทนในแตละสาย 
 

3. ทุกครั้ งที่มีการประชุม
สภาพนักงานและประชุม
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ใ น
ป ร ะ เ ด็ น ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
เกี่ยวของกับบทบาทของ
พนักงานมหาลัย ควรมีการ
ประชาสัมพันธประเด็นหรือ
ขอสรุปใหบุคลากรรับทราบ 
ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(E-Mail) หรือทางบอรด
ป ร ะชา สั มพั น ธ  เ พ ร า ะ
ติดตามขาวสารตลอด แต
รู สึ ก ว า ข า ว ส า ร
ประชาสัมพันธคอนขางนอย 
4.  ห า วิ ธี ก า ร ล ด ค ว า ม
แตกตาง ความเหลื่อมล้ํา 
อยากใหผูบริหารมีนโยบาย
ที่ ชัดเจนใหคนแตละกลุม 
ทําใหมองวาทุกคนทํางาน
เพื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน
เ ห มื อ น กั น  มี จุ ด ห ม า ย
เดียวกันเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพใหประเทศชาติ 
5. มีการประชาสัมพันธ
บทบ าทห น าที่ ข อ ง ส ภา
พนักงาน และการจัดประชุม
สัญจรตามคณะ/หนวยงาน 
เพื่ อรับทราบปญหาและ
ขอเสนอแนะใหมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ) 

จากผลการสมัภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  
จํานวน 20 คน 

จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง จํานวน 400 คน 

ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ 
5. กรรมการสภาฯ ไมเคยนํา
ข า ว ส า ร ต า ง ๆ  ไ ป
ประชาสัมพันธภายในคณะ/
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
6. การเปลี่ยนแปลงภายใน
องคกร ทําใหเกิดความสับสน
ในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
7. จํากัดสิทธิผูสมัคร 
8. การกําหนดใหสายอาจารย
เปนประธานสภาพนักงาน ทํา
ใหเกิดคําถามวาจะทุมเทเพื่อ
ส ายส นับ ส นุ น เ ท า ที่ ค ว ร
หรือไม 

5. กรรมการสภาฯควรมี
บทบาทไปรับรูรับฟงความ
เคลื่ อน ไหวต า งๆ  กา ร
ทํางาน และมาช้ีแจงให 
คณะ/หนวยงานรับทราบ 
สม่ําเสมอ กรรมการสภาฯ 
ถือว า เ ป น ตั วแทนจาก
คณะ/หนวยงาน ตองมี
การทํ างานที่ทํ า ให เกิ ด
ความสนใจ 
6. อยากใหมีนโยบายการ
ทํางานที่ชัดเจน แกไข
ปญหาใหตรงจุด เสนอให
ผูบริหารใหรับทราบถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนและ
ติดตามหาทางแกไขที่
ประชุมคณบดี/
กรรมการบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
7. ผูสมัครออกหาเสียงเอง 
ทําใหบุคคลากรรู จักว า
บุคคลน้ีลงสมัคร ไดรับรู
นโยบายในการทํางานของ
ผูสมัคร 
 

6. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ควรสรางยุทธศาสตรที่ดีตอ
การแกไขปญหาทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ชุดปจจุบัน
ทราบปญหาละเอียดดี และ
ควรช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจ
ในการบริหารจัดการที่ ดี 
ธ ร ร ม า ภิ บ าล  แล ะก า ร
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่ อ
อนาคตของมหาวิทยาลัย 
การกระทํ าที่ ป ร ากฏต อ
สาธารณะแสดงถึงวุฒิภาวะ
ของผูบริหารมืออาชีพของ
ผูบริหาร  ซึ่ งนอกจากจะ
ไ ด รั บ ค ว า ม เ ค า ร พ ใ น
ตําแหนง เกียรติยศศักด์ิศรี 
เกียรติประวัติที่จารึกแลว 
ยั ง มี เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น 
ส วัส ดิการ  ค า ใช จ ายอี ก
มากมายที่สนับสนุนใหอีก
จํานวนมาก ดังน้ันผูบริหาร
ควร ตร ะห นัก  สํ า นึ ก ใน
บทบาทหนาที่อันสําคัญน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

6.  ก า ร จั ด ทํ า ร ะ เ บี ย บ
ขอบังคับโดยใหอธิการบดี
และกลุมผูบริหาร ควรมีการ
ประชุมช้ีแจงตอบคําถาม
บุ ค ล า ก ร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
บุคลากรที่สนใจ เปนประจํา
ทุกป  อยางนอยปละครั้ ง
ก อ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
ป ร ะ เ มิ น ผ ล บุ ค ล า ก ร
ประจําป จัดใหมีการพบปะ
ของผูบริหาร เพื่อช้ีแจงและ
ตอบขอซักถาม เปนระยะ
อยางนอยปละ 2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ควรมีการจัดต้ังสหภาพ
แรงงานในมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ) 

จากผลการสมัภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  
จํานวน 20 คน 

จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง จํานวน 400 คน 

ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ 
   

 
 
 
 

8. จัดใหมีชองทางที่ชัดเจน
กั บ บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ส ภ า
พนักงานสามารถแจงขอมูล
ขาวสารทั้งของมหาวิทยาลัย
แ ล ะ ส ภ า พ นั ก ง า น ใ ห
บุคลากรไดรับทราบได เชน 
ไ ป ร ษ ณี ย  จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิคส (E-Mail), 
เว็บไซต (Website) เปนตน 
9. การเผยแพรขอมูลจาก
การประชุมสภาพนักงาน
ควรเผยแพรหลายชองทาง
มากกวาน้ี เพื่อใหทุกคนได
รับทราบขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน  เชน ทาง 
จดหมายอิ เ ล็ กทรอนิกส 
KKU POP MAIL หรือ เฟส-
บุค (Facebook) หรือการ
ส ง ข อ ค ว า ม ผ า น มื อ ถื อ 
(SMS) สงตรงไปยังมือถือใน
กรณีประเด็นที่สําคัญมาก ๆ 
10.  ส ร างความยุ ติ ธรรม 
เสมอภาคในบุคลากรทุกฝาย 
ส ง เ ส ริ ม ให มี ก าร เ ข า ถึ ง
สวัสดิการของ 
พนักงานในทุกรูปแบบ 
11.  มีการรณรงคการใช
จักรยานในมหาวิทยาลัย
อยางเปนรูปธรรม ควบคุม
การประพฤติตาม 
กฎจราจรอยางเครงครัด 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ) 

จากผลการสมัภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  
จํานวน 20 คน 

จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง จํานวน 400 คน 

ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ 
   

 
 
 
 

12. อยากใหมีการชวยเหลือ
ลูกจางช่ัวคราวใหมีการปรับ
เลื่อนตําแหนง มีความมั่นคง
ในอาชีพ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมในกิจกรรมของสภา
พนักงาน กรณีศึกษาการเลือกต้ังสภาพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ 

 1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังนอย 

2. เพื่อหาแนวทางวิธีการในการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธ์ิออกมาใชสิทธ์ิใหมากข้ึน 

อภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 
 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
5.1.1 สาเหตุท่ีสงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสภาพนักงานนอย 

         จากผลการศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังนอย 
และจากการสัมภาษณผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง จึงสามารถสรุปปญหาไดดังน้ี 

1. ไมมีคนของคณะหนวยงานตนเองลงสมัครรับเลือกต้ัง สวนมากผูมีสิทธิเลือกต้ังจะเลือก 
ผูสมัครที่ตนเองรูจัก  
  2. คณะใหญหนวยเลือกต้ังจะอยูไกล ทําใหไมสะดวกมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
  3. บทบาทความสําคัญของสภาพนักงานไมมีผลกระทบตอบุคลากร ไมเห็นประโยชนของการ
เลือกต้ัง บุคลากรอยูไดโดยการทําผลงานของตนเอง 

4. บุคลากรไมทราบบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานในการเปนตัวแทนในแตละสาย 
  5. สภาพนักงานทําหนาที่เปนตัวแทนของบุคลากรไมไดเทาที่ควร และไมสามารถปกปอง 
สงเสริม สิทธิประโยชน แหงพนักงานได 
  6. กรรมการสภาพนักงานไมนําขาวสารตางๆ ไปประชาสัมพันธภายในคณะ/หนวยงาน 
  7. ชองทางประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
  8. การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ทําใหเกิดความสับสนในการบริหารจัดการ 
  9. การรายงานผลงานหรือขาวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาพนักงานขาดความ
ตอเน่ือง 

5.2.1 กลยุทธการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังของสภาพนักงาน  
 จากผลการศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังนอย พบวา
เกิดปญหาข้ึนในกลุมเพศชาย กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา กลุมสถานภาพลูกจางประจําหรือ
พนักงานราชการและกลุมผลิตบัณฑิต  ผูวิจัยและสภาพนักงานจึงไดรวมกันออกแบบกลยุทธเพื่อเปนแนว
ทางแกไขปญหาไดดังน้ี 
  1. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอเพศชาย  

   1.1 ดานการประชาสัมพันธขาวสาร ไดแก 
          1.1.1 การจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกต้ังไปติดต้ังในบริเวณที่ผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังเพศชาย ใชบริการหรือพบปะและทํากิจกรรมรวมกันมากที่สุดภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน 
สนามกีฬา รานอาหาร รานคาสวัสดิการ เปนตน 
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          1.1.2 การสรางเครือขายและประชาสัมพันธขาวสาร ทางสื่อออนไลนและ Social 
Network ซึ่งสามารถกระตุนและเขาถึงตัวผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเพศชาย ไดมากที่สดุ 

   1.2 ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ไดแก 
        1.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง สนใจออกไปใชสิทธิมากข้ึน โดย 

จัดกิจกรรมรวมกับร านคาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มอบคูปองสวนลดใหสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มาใชสิทธิเลือกต้ังสภาพนักงาน สามารถนําไปเปนสวนลดในการใชบริการรานคาตางๆ 
เชน รานคาสวัสดิการ รานอาหาร รานกาแฟ เปนตน          

                 1.2.2 หากสังกัดคณะใหญ หนวยเลือกต้ังอยูไกล สภาพนักงานจัดใหมีหนวยเลือกต้ัง 
มากกวา 1 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชสทิธิออกเสียงเลือกต้ัง 
  2. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 

    2.1 ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ไดแก 
         2.1.1 การเพิ่มทางเลือกในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ใหกลุมบุคลากรระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา สามารถเลือกชองทางการใชสิทธ์ิตามที่ตนเองสะดวก เน่ืองจากบุคลากรที่อยูในกลุมน้ี
อาจมีเวลาการปฏิบัติงานแบบเขากะ เชน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีการเขากะชวงเวลากลางคืนและ
หยุดพักในชวงเวลากลางวัน สภาพนักงานจะจัดใหมีการเลือกต้ังออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร 
ดังเชนที่กลุมผูบริหารไดเสนอแนะไววา ควรมีการเลือกต้ังออนไลน เปนตน 

         2.1.2 ดวยการเลือกต้ังที่ผานมา จากสถิติจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง จะเห็น 
วาคณะเล็กจะมีอัตราสวนผูมาใชสิทธิมากกวาคณะใหญ ดังน้ันสภาพนักงานควรจัดทําขอตกลงรวมกับผูบริหาร
คณะ โดยกําหนดตัวช้ีวัดเปนจํานวนรอยละของผูมาใชสิทธิออกเสียงภายในคณะตนเอง เพื่อแสดงออกถึงระดับ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของบุคลากรที่สังกัด มีการประเมิน และสงผลการประเมินใหผูบริหารคณะรับทราบ    
                   3. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ 

    3.1 ดานความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ไดแก 
         3.1.1 จัดประชุมกลุมบุคลากรที่มีสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ เพื่อ

ช้ีแจง สรางความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ใหเห็นความสําคัญของการใชสิทธิเลือกต้ัง  
    3.2 ดานสภาพนักงานอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากรทราบถึงภารกิจบทบาทและความ 

เปนไปตางๆ ของสภาพนักงาน ไดแก 
         3.2.1 ใหบุคลากรในคณะหนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการสภาพนักงาน

ปละ 1 ครั้งสําหรับคณะหนวยงานที่มีตัวแทนเปนกรรมการสภาพนักงานโดยวิธีลับ เพื่อใหกรรมการสภา
พนักงานไดทราบผลการปฏิบัติงานในมุมมองของบุคลากรในคณะหนวยงานตนเอง 

    3.3 ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ไดแก 
         3.3.1 หากหนวยงานใดมีการกระตุนใหบุคลากรตนเองมาใชสิทธิเลือกต้ังครบตาม

จํานวนผูมสีิทธิ มหาวิทยาลัยและสภาพนักงานจัดใหมีใบประกาศแสดงความช่ืนชมในการรับผิดชอบตอหนาที่
และการเห็นความสําคัญของการเลือกต้ังสภาพนักงาน มอบใหแกหนวยงาน 

         3.3.2 กําหนดการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเขาเปนสวนหน่ึงของการประเมิน หากในป
น้ันๆ มีการเลือกต้ังใหกําหนดคาคะแนนของการมีสวนรวมการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
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  4. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอกลุมผลิตบัณฑิต 
    4.1 ดานความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ไดแก 
         4.1.1 การจัดประชุมสัญจรตามคณะ/หนวยงาน เพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาท การทํางานของสภาพนักงาน ดังเชนที่กลุมผูบริหารและกลุมผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังไดให
ขอเสนอแนะไววา ควรมีการจัดประชุมบุคลากรแตละคณะ/หนวยงาน เพื่อรับฟงปญหา ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 3 เดือนตอ 1 ครั้ง หรือเปดเวทีพูดคุยรวมกันระหวางกรรมการสภา
พนักงานกับบุคลากร ระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการทํางาน และเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย
มารับฟงและแกไขปญหารวมกัน 

    4.2 ดานสภาพนักงาน สามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจบทบาทและ 
ความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงาน ไดแก 

         4.2.1 สภาพนักงานจัดทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานใหบุคลากร
เขาใจงายมากข้ึน  

    4.3 ดานเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือ 
แกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการ และดานสภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะน้ันๆ ไดแก 

         4.3.1 สภาพนักงานจัดทํากลองรับฟง สําหรับใหบุคลากรเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะ จัดใหมีทุกคณะ และตรวจสอบกลองรับฟงสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถดําเนินการแกปญหา
น้ันไดทันเวลา 

    4.4 ดานความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน ไดแก 
         4.4.1 บุคลากรกลุมผลิตบัณฑิตยังไมพึงพอใจตอการดําเนินงานของสภาพนักงานมาก

นัก ดังน้ันสภาพนักงานควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงาน มุงการดําเนินงานเชิงรุกใหมากข้ึน กําหนด
แผนการดําเนินงานที่เอื้อประโยชนตอบุคลากรใหมาก เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานของ
สภาพนักงาน 
 
 ผูวิจัยไดรวบรวมกลยุทธที่ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เขาเปนสวนหน่ึงของแผนการดําเนินงาน
ประจําปของสภาพนักงาน และไดใหความสําคัญกับกลยุทธ 2 ขอที่สามารถดําเนินการไดทันที คือ การประชุม
สัญจรตามคณะ/หนวยงาน และการทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน และมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ของผูมาใชสิทธิเลือกต้ังในคราวถัดไปไมตํ่ากวารอยละ 70 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  1. ควรเตรียมความพรอมในการจัดการเลือกต้ังไวลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงป เพื่อเตรียมความ
พรอมในดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ การรณรงคใหบุคลากรออกมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
  2. เมื่อมีการเลือกต้ังควรเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง เชน ในคณะใหญควรจัดใหมีคูหาเลือกต้ังไมนอยกวา 2 จุด 
  3. ควรจัดใหมีการเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับกระบวนการเลือกต้ังใหแกบุคลากร เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของในการดําเนินการเลือกต้ัง คณะกรรมการตาง ๆ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการเลือกต้ังมากย่ิงข้ึน 
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 5.2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาถึงปจจัยใดที่ทําใหบุคลากรไมมาใชสิทธิในการเลือกต้ัง 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของสภาพนักงานที่ใหผลตรงตามความตองการ และความ 

คาดหวังของบุคลากร และผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

3. ควรศึกษาถึงคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่พงึประสงคของประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

สภาพนักงาน เพื่อใชเปนขอมูลใหกับบุคลากรในการไปใชสิทธิเลือกต้ังสภาพนักงาน 
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ประสบการณ  1. ประธานเครอืขายผูปฏิบัติงานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
       ป 2551 – ปจจุบัน 
 
นางสาวรจนา  หมวดศร ี
ตําแหนง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ลูกจางช่ัวคราว 
การศึกษา  1. บริหารธุรกจิบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                                   ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน : 2554 
ประสบการณ  1. จัดการระบบสารสนเทศ 
   2. การวิเคราะหและรายงานคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ประเด็นคําถามเชิงลึก 

1. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุท่ีสงผลใหผูมีสิทธิ์ออกเลือกต้ังมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังนอย 

1.1 เวลา 

 - ติดราชการตางจังหวัด/ตางประเทศ 

 - กิจธุระจําเปนเรงดวน ที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล 

 - ติดภารกิจปฏิบัติหนาสําคัญ โดยไมสามารถละเวนหนาที่ได 

 - เหตุสุดวิสัยอื่นๆ 

 - อยากใหเพิ่มชองทางอื่นๆ ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือไม ถามี ใหยกตัวอยางเปน 

ขอๆ 

 

1.2 การประชาสัมพันธ 

 - การไมมีปายคัทเอาทประชาสัมพันธการเลือกต้ังตามจุดสําคัญภายในมหาวิทยาลัย ถือเปน 

สาเหตุของการหน่ึงที่ทําใหบุคลากรไมรับรูขาวสารอยางทั่วถึงหรือไม 

 - ชองทางการประชาสัมพันธผาน pop mail ทําใหบุคลากรรับรูขาวสารอยางทั่วถึงหรือไม  

 - ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของสภาพนักงาน 

 - ประชาสัมพันธบน Page Facebook ของกลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 - การเวียนหนังสือประชาสัมพันธไปยังคณะ/หนวยงาน มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

ภายในหนวยงานหรือไม 

 - อยากใหเพิ่มการประชาสัมพันธในชองทางอื่นๆ หรือไม ถามี ใหยกตัวอยางเปนขอๆ 

  

1.3 การไมเขาใจบทบาท หนาท่ีของสภาพนักงาน จึงไมเห็นความสําคัญของการลงคะแนนเสียง 

เลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน คิดวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสียในการทํางานของสภา

พนักงาน หรือประเด็นอื่นๆ ที่ทําใหกรเลือกต้ังสภาพนักงานไมมีความนาสนใจ มีหรือไม ถามี ยกตัวอยางเปน

ขอๆ 

 

2. เพ่ือหาวิธีในการรณรงคใหผูมีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิ์ใหมากขึ้น 

 

3. เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมใหผูมีสิทธิ์เลือกต้ังมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาพนักงาน 

 3.1 กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญ ติดตามขาวสารและกิจกรรมของสภาพนักงาน 

 3.2 สนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังที่ดี เปนตัวแทนเขามาปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนกระบอกเสียงของ

สวนรวม 

 3.3 สามารถเสนอปญหาใหสภาพนักงานดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสิทธิเลือกต้ังตอการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน 
 
ขอชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 
  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  �    1)  ชาย  �     2)  หญิง 
2.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

  �    1)  ตํ่ากวาระดับปริญญาตร ี �    2)  ปริญญาตร ี    

�    3)  ปริญญาโท  �    4)  ปริญญาเอก  

�   5) อื่นๆ  โปรดระบ ุ……………………………………….   
3.  สถานภาพ 

  �   1)  ลูกจางประจํา        �   2)  พนักงานราชการ  

  �   3)  พนักงานมหาวิทยาลัย �   4)  ขาราชการ 

  �   5) อื่นๆ  โปรดระบ ุ………………………………………. 
4. คณะ/หนวยงานตนสังกัด...................................................................................................................... 

 
   ตอนท่ี 2  บทบาทและความสําคัญของสภาพนักงาน/ การประชาสัมพันธขาวสาร/ การมสีวนรวมในกิจการของ 
               สภาพนักงาน กรณีการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน 

 
1. ทานมีความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด (เลือก 1 ขอ) 

�  มีความเขาใจเปนอยางดี 

          �  มีความเขาใจบางเล็กนอย 

 �  ไมเขาใจเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)............................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2. ทานเห็นดวยกับบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาพนักงาน  
             พ.ศ. 2558 ขอ 9 สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการท้ังปวงของ
มหาวิทยาลัย 

(2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหวาง
พนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน 

  (3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

    หรือไม (เลือก 1 ขอ) 

  �  เห็นดวย 

 �  ไมเห็นดวย เพราะ โปรดระบุ).......................................................................................................... 
และควรมีบทบาท หนาที่อยางไรเพิ่มเติมบาง.................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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3. กรรมการสภาพนักงานทีเ่ปนตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน สามารถอธิบายและช้ีแจงใหบุคลากรในคณะ/ 
   หนวยงานของตน ทราบถึงภารกจิบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดีใช 
   หรือไม (เลือก 1 ขอ) 

 � สามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนอยางดี 

 � สามารถช้ีแจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง 

 � ไมสามารถช้ีแจงและอธิบายไดเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)........................................................... 
    ....................................................................................................................................................................... 

 
4. เมื่อบุคลากรเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาไดหรือ 
   สามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการไดอยางเขาใจถ่ีถวนใชหรือไม (เลือก 1 ขอ) 

� สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดทุกครัง้ 

 � สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเปนบางครัง้ 

 � ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)..... 
    ....................................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................................... 
 
5. สภาพนักงานรบัฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมกีารดําเนินการตามขอเสนอ- 
   แนะน้ันๆ ใชหรือไม (เลือก 1 ขอ) 

 � รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะทุกครั้ง 

 � รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเปนบางครั้ง 

 � ไมรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบ)ุ.......................................... 
    ....................................................................................................................................................................... 
 
6. การเลอืกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา ทานไดรับการประชาสัมพันธขาวสารจากชองทางใดบาง และ

อยากใหเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขาวสารหรือไมพรอมยกตัวอยาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

� บอรดประชาสมัพันธของคณะ/หนวยงาน 

 � Pop Mail  

 � หนังสือเวียน 

 � ชองทางการประชาสัมพันธขาวสารที่อยากใหมีเพิ่มเติม (โปรดระบ)ุ............................................. 
    ....................................................................................................................................................................... 
 
7. สภาพนักงานมีการประชาสมัพันธขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรบัรู เชน บอรดประชาสัมพันธ e-mail ฯลฯ 
และ กรรมการสภาพนักงานมีการบอกตอขอมลูขาวสารตางๆ ของสภาพนักงานใหบุคลากรภายในคณะ/ 
หนวยงาน รับรูอยางสม่ําเสมอหรือไม (เลือก 1 ขอ) 

� มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ เปนอยางดีทุกครั้ง 

 � มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ เปนบางครั้ง 

 � ไมมีการประชาสมัพันธและบอกตอขาวสารตางๆ เลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)............................. 
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8. ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด (เลือก 1 ขอ) 

  �  พึงพอใจมากที่สุด 

�  พึงพอใจมาก 

�  พึงพอใจปานกลาง 

�  พึงพอใจนอย 

 �  ไมพึงพอใจเลย เพราะ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

          9. ในการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา ทานไดไปใชสิทธิเลอืกต้ังหรือไม (เลือก 1 ขอ) 

     � ไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

          � ไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)............................................................................. 
               ...................................................................................................................................................................... 
 
          10. ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ทานจะลงสมัครหรือไม (เลือก 1 ขอ) 

     � ไมสมัคร  เพราะ..............................................................................................................................        
         

        � สมัครอยางแนนอน และทานจะมีนโยบายในการทํางานอยางไร โปรดระบ…ุ………………………………… 
     ...................................................................................................................................................................... 
      
11. ใหทานยกตัวอยางกิจกรรมที่คิดวาจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน   
     และสามารถรบัฟงปญหาทีเ่กิดข้ึนในปจจบุัน ทานคิดวากิจกรรมใดเหมาะสมและเกิดประโยชนมากทีสุ่ด  
    (โปรดระบุ).................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3   ปญหา / ขอเสนอแนะ ( ปญหาท่ีทานคิดวากําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนวทางแกไข) 
 
ปญหา  1. ................................................................................................................................. 
  2. ................................................................................................................................. 
  3. ................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ   1. .. ................................................................................................................................. 
  2. .. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 
 
 ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมลูที่เปนประโยชน ผูจัดทําจะนําขอมูลมาปรบัปรุงและ
พัฒนางานใหดีย่ิงข้ึนตอไป. 
 
                                                          ------------------------------  
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