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-1คํานํา
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวม
ในกิจ กรรมของสภาพนั กงาน กรณีศึกษาการเลือ กตั้งสภาพนั กงาน” ไดรับ การอุ ดหนุน ทุนวิจั ยจาก
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทาง
สงเสริมใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงานมากยิ่งขึ้น สงเสริมบุคลากรในการไปใชสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
การศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ไดโดยความรวมมือจากผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา
สํานัก งานคณบดีทุก คณะ อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ กรรมการและ
อนุกรรมการเลือกตั้งประจําสวนงาน ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประจําสวนงาน บุคลากรสํานักงานประสานงาน
สภาคณาจารย สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ไดกลาวมานี้ และขอขอบคุณ
ผูชว ยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ ที่สนับสนุนและใหความสําคัญการวิจัยจาก
งานประจําและการวิจัยสถาบัน โดยมุงหวังใหผูปฏิบัติงานกลุมสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเปนผูสรางผลงานทีม่ ี
คุณภาพใหมหาวิทยาลัยไดอยางดียิ่ง ผูวจิ ัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
คณะผูวิจัย
กุมภาพันธ 2560

-2บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมใน
กิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลให
ผูมีสิทธิ์ออกเลือกตั้งมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอย และเพื่อหาแนวทางวิธีการในการสงเสริมและรณรงคใหผู
มีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิ์ใหมากขึ้น
ผลการศึกษา จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ประกอบดวย
1. กลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถาม จํานวน 20 คน ประกอบดวย
(1) ผูบ ริห ารมหาวิท ยาลัย คณบดี เลขาสํา นัก งานคณบดี (2) อดีตประธานสภาคณาจารย และอดี ต
ประธานสภาขาราชการฯ (3) กรรมการและอนุกรรมการเลือกตั้งประจําสวนงาน (4) ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
ประจําสวนงาน
2. กลุมตัวอยางเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน จํานวน
400 คน
3. ประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม
3.1 ขอมูลทั่วไป
3.2 บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรม
การเลือกตั้งสภาพนักงาน
3.3 ตัวอยางกิจกรรมที่เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน
3.4 ปญหา ขอเสนอแนะ
4. คารอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสารและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
4.1 ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงาน พบวา บุคลากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเขาใจ
บางเล็กนอย จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 63.200
4.2 เห็ น ด ว ยกั บ บทบาทหน า ที่ ข องสภาพนั ก งานตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขอ 9 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นดวยจํานวน 388 คน คิดเปนรอย
ละ 97.000
4.3 กรรมการสภาพนักงาน สามารถอธิบายและชี้แจงใหบุคลากรในคณะ/หนวยงานของตน ทราบถึง
ภารกิจ บทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงาน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวา
กรรมการสภาพนักงานสามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.200
4.4 เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาหรือ
สามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการ พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นวาสภาพนักงานสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเปนบางครั้ง จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.300
4.5 สภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะนั้นๆ พบวา
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาสภาพนัก งานรับ ฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเปนบางครั้ง
จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.000

-34.6 สภาพนักงานมีก ารประชาสัมพันธขาวสารและบอกตอขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรู พบวา
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาสภาพนักงานมีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารต าง ๆ เปน
บางครั้ง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.000
4.7 ความพึ ง พอใจต อ บทบาทหน า ที่ และการดํ า เนิ น งานของสภาพนั ก งาน พบว า บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจในภาพรวมตอสภาพนักงานในระดับปานกลาง จํานวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 47.000
4.8 ในการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.750
4.9 ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไม
สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.000
5. เปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐานของขอมูลทั่วไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน และคาเฉลี่ยของขอมูล
ทั่วไป
5.1 ระหวางเพศชายและเพศหญิงตอการประชาสัมพันธขาวสารสภาพนักงานมีการบอกตอขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรู พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญและพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศ
ชาย
5.2 ระหวางเพศชายและเพศหญิงตอ การการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง
พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศชาย
5.3 ระหวางระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวาและระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวาตอการ
เลือกตั้งครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวามีคาเฉลี่ยมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา
5.4 ระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการตอความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ
สถานภาพพนัก งานมหาวิท ยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการ
5.5 ระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการตอ สภาพนักงานสามารถอธิบ ายและชี้แจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไป
ตางๆ ของสภาพนักงานได พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ
5.6 ระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการตอการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
และสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการ
5.7 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน พบวา
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต

-45.8 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานสามารถอธิบายและชี้แจงใหบุคลากร
ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานได พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต
5.9 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอบุคลากรที่เกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงาน
สามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการได พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต
5.10 ระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น
ตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะนั้นๆ พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ
กลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต
5.11 ระหวางกลุม ผลิตบัณฑิตและกลุม สนับ สนุนตอความพึง พอใจตอบทบาทหนาที่ และการ
ดําเนินงานของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุม
ผลิตบัณฑิต
สรุปผลการศึกษาวิจัย
1. สาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาพนักงานนอย
1.1 ไมมีคนของคณะหนวยงานตนเองลงสมัครรับเลือกตั้ง
1.2 คณะใหญหนวยเลือกตั้งจะอยูไกล ทําใหไมสะดวกมาใชสิทธิเลือกตั้ง
1.3 บทบาทความสําคัญของสภาพนักงานไมมีผลกระทบตอบุคลากร
1.4 บุคลากรไมทราบบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานในการเปนตัวแทนในแตละสาย
1.5 สภาพนักงานทําหนาที่เปนตัวแทนของบุคลากรไมไดเทาที่ควร
1.6 กรรมการสภาพนักงานไมนําขาวสารตางๆ ไปประชาสัมพันธภายในคณะ/หนวยงาน
1.7 ชองทางประชาสัมพันธไมทั่วถึง
1.8 การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ทําใหเกิดความสับสนในการบริหารจัดการ
1.9 การรายงานขาวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาพนักงานขาดความตอเนื่อง
2. กลยุทธการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งของสภาพนักงาน
จากผลการศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอย พบวา
เกิดปญหาขึ้นในกลุมเพศชาย กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา กลุมสถานภาพลูกจางประจําหรือ
พนักงานราชการและกลุมผลิตบัณฑิต ผูวิจัยและสภาพนักงานจึง ไดรวมกันออกแบบกลยุทธเ พื่อเปนแนว
ทางแกไขปญหาไดดังนี้
2.1 การจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้งไปติดตั้งในบริเวณที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพศชายใช
บริการหรือพบปะและทํากิจกรรมรวมกันภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 การสรางเครือขายและประชาสัมพันธขาวสาร ทางสื่อออนไลนและ Social Network ซึ่งสามารถ
กระตุนและเขาถึงตัวผูม ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพศชายไดมากที่สุด
2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สนใจออกไปใชสิทธิมากขึ้น โดย
จั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ ร า นค า ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มอบคู ป องส ว นลดให สํ า หรั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนทีม่ าใชสิทธิเลือกตั้งสภาพนักงาน สามารถนําไปเปนสวนลดในการใชบริการรานคาตางๆ
2.4 หากสังกัดคณะใหญ หนวยเลือกตั้งอยูไกล สภาพนักงานจัดใหมีหนวยเลือกตั้ง
มากกวา 1 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

-52.5 การเพิ่มทางเลือกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกลุมบุคลากรระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือต่ํากวา สามารถเลือกชองทางการใชสิทธิ์ตามที่ตนเองสะดวก สภาพนัก งานจะจัดใหมีการ
เลือกตั้งออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร
2.6 สภาพนักงานจัดทําขอตกลงรวมกับผูบริหารคณะ โดยกําหนดตัวชี้วัดเปนจํานวนรอยละของผูมา
ใชสิทธิออกเสียงภายในคณะตนเอง
2.7 จัดประชุมกลุมบุคลากรสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ เพื่อชี้แจง สรางความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ใหเห็นความสําคัญของการใชสิทธิเลือกตั้ง
2.8 ใหบุคลากรในคณะหนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการสภาพนักงานปละ 1 ครั้ง
สําหรับคณะหนวยงานที่มีตัวแทนเปนกรรมการสภาพนักงานโดยวิธีลับ
2.9 หากหนวยงานใดมีการกระตุนใหบุคลากรตนเองมาใชสิทธิเลือกตั้งครบตามจํานวนผูมีสิท ธิ
มหาวิทยาลัยและสภาพนักงานจัดใหมีใบประกาศแสดงความชื่นชมในการรับผิดชอบตอหนาที่และการเห็น
ความสําคัญของการเลือกตั้งสภาพนักงานมอบใหแกหนวยงาน
2.10 กําหนดการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเขาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
2.11 การจัดประชุมสัญจรตามคณะ/หนวยงาน เพื่อชี้แจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท การ
ทํางานของสภาพนักงาน
2.12 สภาพนักงานจัดทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน
2.13 สภาพนักงานจัดทํากลองรับฟง
2.14 บุคลากรกลุมผลิตบัณฑิตยังไมพึงพอใจตอการดําเนินงานของสภาพนักงานมากนัก ดังนั้นสภา
พนักงานควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุท ธการดําเนินงาน มุง การดําเนินงานเชิงรุกใหมากขึ้น กําหนดแผนการ
ดําเนินงานที่เอื้อประโยชนตอบุคลากรใหมาก
จากการจัดทําโครงการศึกษาการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมกลยุทธที่ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เขา
เปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินงานประจําปของสภาพนักงาน และไดใหความสําคัญกับกลยุทธที่สามารถ
ดําเนินการไดทันที คือ การประชุมสัญจรตามคณะ/หนวยงาน และการทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภา
พนักงาน และมีการกําหนดตัวชี้วัดของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในคราวถัดไปไมต่ํากวารอยละ 70
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คํานํา
บทคัดยอ
สารบัญ
สารบัญรูปภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย
1.2 วัตถุประสงคงานวิจัย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.4 นิยามศัพท
1.5 เครื่องมือในการวิจัย
1.6 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1.7 การวิเคราะหขอมูล
1.8 ระยะเวลาและสถานที่ทําการวิจัย
1.9 แผนการดําเนินงาน
1.10 ผลที่คาดวาจะไดรบั
1.11 ประโยชนที่ไดรบั
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีและปจจัยการรับรูขาวสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตัง้
2.4 มุมมองและแนวคิดในการหาเสียงเลือกตัง้ ของ ศ.ดร.สุรพงษ โสธะเสถียร
2.5 ทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
3.4 กําหนดคาตัวแปร
3.5 การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไป
4.2 ผลการศึกษาจํานวนและคารอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
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ความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการ
ของสภาพนักงาน
34
4.4 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
37
4.5 ผลการศึกษากิจกรรมที่จะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน 38
4.6 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาทีท่ านคิดวากําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอยาก
เสนอแนะแนวทางแกไข)
บท43
ที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
43
5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
45
5.2 ขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง
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ประวัติผูวจิ ัย
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รูปภาพที่ 1.1 สถิติผูมาใชสิทธิเลือกตัง้ สภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ป พ.ศ. 2556-2560
รูปภาพที่ 1.2 สถิติผูมาใชสิทธิเลือกตัง้ สภาพนักงาน ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน
ป พ.ศ. 2558
รูปภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป
รูปภาพที่ 4.2 ผลการศึกษากิจกรรมที่จะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สภาพนักงาน
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ตารางที่ 3.1 กําหนดคาตัวแปร
ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐานของขอมูลทั่วไปตอบทบาท
ความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย
การเลือกตั้งเปนสิทธิและหนาที่ของปวงชนชาวไทยที่สําคัญยิ่งในกระบวนการเมือง และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดไววา “บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคล
ซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพราะ
เปนการแสดงออกถึง ความตองการของประชาชนที่จะสนับสนุน หรือคัดคานการตัดสินใจของผูนําในทาง
การเมือง การเลือกตั้งจึงถือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญ
การเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็เชนกัน การที่จะบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให
เปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น โปรงใส ตรวจสอบได นั้น จะตองมีการเลือกตั้ง กรรมการในชุดตางๆ
ประกอบกัน
จากสถิติการเลือกตัง้ กรรมการสภาคณาจารย ชุดป 2556-2558 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภท
วิชาการทั้งหมดจํานวน 2,083 คน แตมผี ูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งเพียง 599 คน คิดเปนรอยละ 28.76 และสถิติการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ชุดป 2558-2560 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภทวิชาการทั้งหมดจํานวน
2,195 คน แตมีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งเพียง 818 คน คิดเปนรอยละ 37.26 จากสถิติดังกลาว จะเห็นวาประเภท
วิชาการมีผูมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหมดนอยกวารอยละ 50 ซึ่งถือวาสถิติการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และจากสถิติการเลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ
พนักงานและลูกจาง ชุดป 2556-2558 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภทสายสนับสนุนมีทั้งหมดจํานวน 5,811
คน แตมีผูม าใชสิท ธิ เ ลือกตั้ง เพียง 1,502 คน คิดเปนรอยละ 25.85 และสถิติก ารเลือกตั้ง กรรมการสภา
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง ชุดป 2558-2560 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภทวิชาการทั้งหมดจํานวน
5,966 คน แตมีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งเพียง 1,496 คน คิดเปนรอยละ 25.08 จากสถิติดังกลาว จะเห็นวาบุคลกร
สายสนับสนุนมีผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหมดนอยกวารอยละ 50 ซึ่งถือวาต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดและมีจํานวนผูมาเลือกตั้งลดลง ดังรูปภาพที่ 1.1
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รูปภาพที่ 1.1 สถิติผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ป พ.ศ. 2556-2560
ในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ออก
นอกระบบราชการ) ซึ่งไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขึ้นกําหนดใหมี
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการจํานวน 15 คน และ
เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับ สนุนจํานวน 15 คน รวมเปน 30 คน เพื่อใหเปนตั วแทนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย และมีอํานาจหนาที่ คือ
1. เสนอแนะและใหคําปรึก ษาแกส ภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริห ารกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย
2. สง เสริมความสัม พันธอันดีร ะหวางมหาวิท ยาลัยกับพนักงานมหาวิท ยาลัย และระหวางพนัก งาน
มหาวิทยาลัยดวยกัน
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
การเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงาน ถือเปนการเขามามีสวนรวมที่สําคัญ ประการหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย เพราะการเลือกตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งประเภทวิชาการและประเภท
สนับสนุน เปนการเขาไปใชอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน
พ.ศ. 2558 แทนบุ คลากรมหาวิท ยาลัยทั้ง หมด รวมทั้ง เปนการกําหนดทิศทางการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย
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การเลือกตั้ง จึงมีความสําคัญ ตอการเขามามีบ ทบาทในการปฏิบัติห นาที่ของกรรมการสภาพนัก งานตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558
คณะกรรมการสภาพนักงานมีวาระดํารงตําแหนง 3 ปการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน มาจาก
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนจากทุก คณะ/หนวยงาน ตามสถิติการเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงานชุดป 2558-2561 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภทวิชาการทั้งหมดจํานวน 2,104 คน
แตมีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน1,187 คน คิดเปนรอยละ 56.42 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภทสนับสนุน
ทั้งหมดจํานวน 6,027 คน แตมีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งเพียง 2,855 คน คิดเปนรอยละ 47.37 โดยผูม าใชสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งทั้งหมดในภาพรวม คิดเปนรอยละ 49.71 และผูไมมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในภาพรวม
คิดเปนรอยละ 50.29

รูปภาพที่ 1.2 สถิติผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสภาพนักงาน ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน
ป พ.ศ. 2558
จากรูปภาพที่ 1.2 จะเห็นไดวาสถิติของการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ในป 2558 ในภาพรวมยัง
อยูในระดับที่คอนขางนอย คือไมเกินรอยละ 50 แมวาในป พ.ศ.2558 จะมีผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสูงขึ้น
กวาที่ผานมา แตก็อาจสันนิษฐานไดวา อาจเปนเพราะการเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และมีการยุบรวมจากสภาคณาจารยและสภาขาราชการ ฯ เหลือเพียงสภาเดียวคือสภาพนักงาน จึงทํา
ใหประชากรมหาวิทยาลัยกระตือรือรนในการออกมาใชสิทธิมากขึ้น ตามที่กลาวมา แตหากพิจารณาถึงบทบาท
หนาที่ของสภาพนักงาน ซึ่งจะเปนตัวแทนของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในการเสนอแนะและให
คํา ปรึก ษาแก ส ภามหาวิ ท ยาลั ยและอธิ ก ารบดี ในการบริห ารกิจ การทั้ ง ปวงของมหาวิ ท ยาลั ย ส ง เสริ ม
ความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน
แลวจะเห็นไดวา บทบาทหนาที่นี้มีความสําคัญยิ่ง และหากบุคลากรเห็นถึงความสําคัญ และออกมาใชสิทธิ
รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มกั บ กิ จ กรรมของสภาพนั ก งาน เป น ไปตามเจตนารมณ ข อง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ดัง กลาว จะทําใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีความโปรง ใส ถูกตอง
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ตรวจสอบไดและความรับผิดชอบตอรัฐและสังคมควบคูไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม พรอมทั้งสรางการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ดวยเหตุนี้ จึงเห็นควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมใน
กิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนัก งาน สงเสริมบุคลากรในการไปใชสิท ธิเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงานและเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาพนักงานใหมากขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางในการ
สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรออกมาใชสิทธิเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะนําไปสูการเสนอตอสภาพนักงานและมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่ง
การมีสวนรวมของบุคลากรในการออกไปใชสิทธิการเลือกตั้งใหมากขึ้น พรอมทั้งดําเนินการแกไขปญหาในการ
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานในอนาคตตอไป
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิ์ออกเลือกตั้งมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอย
1.2.2 เพื่อหาแนวทางวิธกี ารในการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิ์ใหมากขึ้น
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมใน
กิจการของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน ผูวิจัยศึกษาครั้งนี้เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการ
สภาพนัก งาน ป พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ตามขอบัง คั บ มหาวิท ยาลัยขอนแกน วาดว ย
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 เทานั้น โดยผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 มุงศึกษาปญหาเกี่ยวกับสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิ์ออก
เสียงเลือกตั้งนอย
สวนที่ 2 มุงศึกษาแนวทางวิธีการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิ์ใหมากขึ้น
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน คือบุคลกรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 8,131
คน (สายสนับสนุน 6,027 คน สายวิชาการ 2,104 คน)
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้ แบงออกเปน
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึกโดยวิธีสุมแบบเจาะจง จํานวน 20 คน ไดแก
1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เลขาสํานักงานคณบดี จํานวน 5 คน
2) อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ จํานวน 5คน
3) กรรมการและอนุกรรมการเลือกตั้งประจําสวนงาน จํานวน 5 คน
4) ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประจําสวนงานจํานวน 5 คน
กลุมตัวอยางเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม
1) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจํานวน 400 คน
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1.4 นิยามศัพท
เนื่องจากการศึกษานี้เนน การศึกษาตามชวงเวลาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ดังนั้นเพื่อความเขาใจใน
การศึกษาจึงนิยามศัพทตอไปนี้
กระบวนการเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเลือกตั้งเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภาพนักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจํา สวนงาน หมายถึง ผูป ฏิบัติห นาที่เ กี่ยวกับการเลือกตั้ง ของหนวย
เลือกตั้ง ประจําสวนงาน ในแตละคณะ
ผูมีสิทธิออกเสียง หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประเภทวิชาการและประเภท
สนับสนุน
ผูสมัคร หมายถึง ผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานแลวแตกรณี
วันเลือกตั้ง หมายถึง วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
หนวยเลือกตั้ง หมายถึง สวนงานที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
ปญหาการเลือกตั้ง หมายถึง ปญ หาที่เ กิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
1.5 เครื่องมือในการวิจัย
1.5.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและเสนอผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุง แกไข
1.5.2 แบบสอบถาม ที่เกิดจากการสัมภาษณเชิงลึก และผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหความเห็นชอบ
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 ระยะเวลาและสถานที่ทําการวิจัย : เดือนเมษายน–ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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1.9 แผนการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงาน
ลําดับที่
1

2

3

4
5
6

7

กิจกรรม

1

2

3

ชวงเวลา (เดือน)
4
5
6

7

รวมรวม กฎ ระเบี ย บและข อ มู ล ที่
เกี่ย วข องกั บการเลือกตั้ง กรรมการสภา
พนั ก งาน ชุ ด ป พ.ศ. 2558และสรุ ป
สาระสํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นประเด็ น ข อ มู ล ที่
ตองการ
จั ด ทํ า ร า งแบบสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ผ า น
ผูเ ชี่ ยวชาญตามประเด็ นที่ ต องการเพื่ อ
สัมภาษณในกลุมตัวอยาง
ส รุ ป แ บ บ สั มภ าษณ แ ล ะ ออกแ บ บ
สอบถามเพื่อใชสํารวจจากกลุมตัวอยาง
ในเชิ ง ปริ ม าณและนํ าร า งเ สนอใ ห
ผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
กําหนดกลุมตั วอยางและรวมรวมขอมู ล
จากกลุมตัวอยาง
เก็ บ ข อ มู ล วิ เ คราะห ข อมู ล และสรุ ป ผล
การศึกษา
นําเสนอรางผลการศึกษาตอตัวแทนกลุม
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบและเพิ่ ม เติ ม ผล
การศึกษา
สรุปและจัดทํารายงานผลการศึกษา
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ผูรับ
ผิดชอบ

9

พิสมัย, รจนา ,

ผู เ ชี่ ย วช าญ ,
พิสมัย, รจนา ,
ที่ปรึกษา
พิสมัย, รจนา ,

ที่ปรึกษา
พิสมัย,รจนา,
พิสมัย,รจนา,
ที่ปรึกษา
พิสมัย, รจนา ,
พิสมัย, รจนา ,

1.10 ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
1.10.1 ไดทราบถึงสาเหตุที่ทําใหผูมีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิเลือกตั้งนอย
1.10.2 เพื่อทราบแนวทางวิธีการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธิออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง
1.11 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.11.1 มหาวิทยาลัยและสภาพนักงานสามารถใชผลในการรณรงคสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
กิจการของสภาพนักงาน
1.11.2 การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนการบริหารงานแบบมีสวนรวม ในมาตรา 8 ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
การศึก ษา “แนวทางการสง เสริม ใหบุคลากรมหาวิท ยาลัยขอนแกน .มีสวนรวมในกิจ การของสภา
พนักงาน” นี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวม
ในกิจ การของสภาพนัก งาน และเปนการศึก ษาแนวทางสง เสริม ใหบุคลากรมหาวิท ยาลัยขอนแกน เห็ น
ความสําคัญตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการการสภาพนักงาน โดยในบทนี้จะอธิบายถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา ตลอดจนสํารวจผลงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานเอาไว โดยจะอธิบายตามลําดับดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีและปจจัยการรับรูขาวสาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตัง้
4. มุมมองและแนวคิดในการหาเสียงเลือกตัง้ ของศ.ดร.สุรพงษ โสธะเสถียร
5. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีและปจจัยการรับรูขา วสาร
ทฤษฎีการรับรูขาวสาร การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของ
แตล ะบุคคลวามี ความแตกตางกันทางสภาพบุคคลหรือสภาพจิตวิท ยามีผลตอการเปดรับ ขาวสาร โดยมี
กระบวนการ เลือกสรร โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับ
ขาวสาร หรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับ รูของมนุษย ซึ่งประกอบดวยการ
กลั่นกรอง 4 ขั้นตามลําดับดังตอไปนี้
1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร บุคคลจะ
เลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชนการเลือกซื้อ หนังสือพิมพฉบับใดฉบับ
หนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความ ตองการของตน อีกทั้งทักษะและ
ความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเรานั้นก็ตางกัน บางคนถนัด ที่จะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุ ดู
โทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือก สนใจขาว
จากแหลงใดแหลงหนึ่ง 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 ความเชื่อ ความตองการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ ฉะนั้นแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสาร
ที่สอดคลองกันลักษณะสวนบุคคลดังกลาวนอกจากจะทําให ขาวสารบางสวนตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสาร
ใหมีทิศทางเปนที่นาพอใจของแตละบุคคลดวย
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4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับ ความสนใจ
ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที่ ตนเองไมสนใจ ไมเห็น
ดวย หรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือกจดจําไวนั้น มักมีเนื้อหาที่จะชวย
สงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อของ แตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคง
ชัดเจนยิ่งขึน้ และเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนําไปใชเปนประโยชนใน โอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเมื่อเกิด
ความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งที่ทําใหไมสบายใจขึ้น สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล
นั้น ทอดด ฮันท และ เบรนท ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d.Ruben, 1993:65 ) ไดกลาวไวดังนี้
1. ความตองการ (Need) ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษยคือ ความ
ตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้ง ความตองการระดับสูงและความ
ตองการระดับต่ํา ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการของเรา เพื่อใหได
ขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ
2. ทัศนคติแ ละคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโนม เอีย ง
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตางๆ สวนคานิยม คือหลักพื้นฐานที่เรา ยึดถือ เปนความรูสึก
ที่วาเราควรจะทําหรือไมควรทําอยางไรในการมีความสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมและคนซึ่งทัศนคติและคานิยมมี
อิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา
3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนิน ชีวิตทั้งใน
เรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตางๆ ที่เรา กําหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อสนองเปาหมาย
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง ความสามารถ
ดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการที่จะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของขาวนั้นไว
5. การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลว เราจะใหความสนใจและความพยายาม ในการที่จะ
เขาใจ และจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเรานั้นสวนหนึ่ง ขึ้นอยูกับลีลา
ในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบาง คนจึงชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดู
โทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูในสถานการณ การสื่อสาร
สิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวย มี อิทธิพลตรงตอการใชสื่อและขาวสาร
การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การที่เราตองถูกมองวาเปนอยางไร การที่เราคิดวาคนอื่นมอง
เราอยางไร เราเชื่อวาคน อื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดวาคนอื่นคิดวาเราอยูในสถานการณอะไร ลวน
แต มีอิทธิพลตอการเลือกของเรา
8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแตละ คนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เรา พัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิด
หนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดัง นั้นเราจึง เลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และ เลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจถือวาเปนเรื่องสําคัญ ที่มนุษยทุกคนจะตองเผชิญ และปฏิบัติอยูเปนประจําเนื่องจากการ
ตัดสินใจจะทําใหมนุษยเลือก และไดสิ่งตาง ๆ ที่คิดวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึง
กระบวนการ และพฤติกรรมในการตัดสินใจของมนุษย ดังนี้
ความหมายของการตัดสินใจ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ พบวามีผูใหความหมายของการตัดสินใจไวหลาย
ประการไดแก
(กรองแกว อยูสุข, 2537) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึงการเลือกสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ
สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยูหรือวิธีการที่เลือกนั้นยอมไดรับการพิจารณา
อยางถี่ถวนแลววาถูกตองเหมาะสมหรือดีที่สุด 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
ดังนั้น กลาวโดยสรุปการตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใชขอมูล หลักการและเหตุผลวิเคราะห
อยางถี่ถวนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือกที่สามารถตอบสนองเปาหมาย
ของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบของการตัดสินใจ
1. ตัวผูตัดสินใจ โดยผูตัดสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณคา ประโยชนหรือความสําคัญของ
ทางเลือกแตละอยาง
2. ทางเลือก ผูตัดสินใจจะเผชิญกับทางเลือกจํานวนหนึ่ง ซึ่งถาไมมีทางเลือกก็ไมตองเลือก
3. ผลของทางเลือกในอดีต จะขึ้นอยูกับการเลือก ซึ่งการเลือกแตละอยางแตกตางกันและไมเทากัน
ขึ้นอยูกับสถานการณที่แตกตางกัน
ประเภทของการตัดสินใจ
(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535) ไดแบงประเภทของการตัดสินใจไว 3 ประเภท ตามสถานการณที่
เกิดขึ้น คือ
1. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่คาดหมาย
ไวแลว โดยเกิดขึ้นไดเมื่อผูตัดสินใจมีขอ มูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแตละทางเลือกอยางแนนอน
ในสถานการณเชนนี้ผูตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด
2. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของผลลัพธ ที่แนนอน
นอยกวาการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน แตยังพอคาดคะเนความเปนไปไดอยูบาง ทั้งนี้ผูตัดสินใจ
ทราบถึง ผลลัพธของทางเลือกตาง ๆ ที่ใชในการตัดสินใจ แตโ อกาสที่จ ะเกิดทางเลือกแตกตางกัน อัน
เนื่องมาจากปจจัยบางอยางที่ไมแนนอน
3. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน เปนการตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณผลลัพธหรือ
ความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นไดเ ลย หรือกลาวไดวาเปนสถานการณที่มืดแปดดาน ทั้งนี้เพราะผูตัดสินใจใน
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สถานการณนี้จะไมมีโอกาสทราบผลลัพธของแตละทางเลือก เนื่องจากไมมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเพียงพอ
ไมมีโอกาสทราบความนาจะเปนของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและมีตัวแปรอื่นที่ควบคุมไมไดอยูดวย ดังนั้น การ
ตัดสินใจในสถานการณเชนนี้ จึงไมอาจเลือกโดยใชทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงสุดได ผูตัดสินใจตองใชดุลย
พินิจและวิจารณญาณชวยในการตัดสินใจอยางมาก
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
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
ดังนั้นบุคคลจะเลือกรับรูสิ่งที่เขาอยากจะรับรู ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐานของแตละบุคคล เชน นักจิตวิทยาศึกษา
วิชาการบริหารในแงการศึกษาพฤติกรรมของแตละคน เปนตน ลักษณะของการรับรูจะมีผลตอการตัดสินใจ
ประสบการณที่แตกตางกันทําใหแตละคนมีการตระหนักในปญหา การระบุและวิเคราะหปญหา การแสวงหา
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งการตีความ การประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกตางกันออกไป
2. คานิยมกับ การตัดสินใจ คานิยมของผูตัดสินใจแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอพฤติก รรมการ
ตัดสินใจ คานิยมจะหมายถึงสิ่งที่คนแตละคนคิดวาควรจะเปน ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไมก็ตาม 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
หนึ่ง การรูถึงสิ่งที่อยูรอบตัว และแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคลบุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน
การเปลี่ยนแปลงจะคอยเปนคอยไป โดยเปนผลจากความรับรูและสภาพแวดลอม บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ เชน บางคนมีบุคลิกกลาไดกลาเสียบางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแกปญหา บางคนรอ
ใหปญหาเขามาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสรางสรรค ชอบทดลอง เปนตน บุคลิกภาพเหลานี้ลวนมี
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) ที่มีอยูในสังคมนั้น 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 เพราะมีการตั้งสมมติฐานมีการวิจัยคนควา
อยางเปนระบบ บางครั้งอาจจําเปนตองทดลองในหองปฏิบัติการ
ลักษณะของผูตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
1. คนหา รวบรวมขอมูลและสถิติ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและทันตอเหตุการณ
2. วิเคราะหและประเมินขอมูล เพื่อความเปนไปไดในการตัดสินใจ
3. อยามองอะไรดานเดียว ผูนําตองมองการณไกล มองกวาง มองลึก นึกถึงอนาคตเปนที่ตั้ง
4. ตองมีความกลาและใจปา กลาไดกลาเสีย ตามโอกาสหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้น
5. เลือกจังหวะการตัดสินใจที่เหมาะสม
6. การตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเทศะ มีการยืดหยุนได
7. ตองมีการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. ตองมีการติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ เพื่อจะสามารถใชเปนแนวทางในโอกาสตอไป
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และพฤติกรรมในการตัดสินใจ สรุปไดวาการตัดสินใจ
หมายถึง การพิจารณาโดยใชขอมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะหอยางถี่ถวนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด และ
เหมาะสมที่สุดจากหลาย ๆ ทางเลือก โดยองคประกอบในการตัดสินใจจะประกอบดวยตัวผูตัดสินใจ ทางเลือก
และผลของทางเลือก ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทางเลือกของการตัดสินใจ ซึ่งในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติ
ของผูสมัครกรรมการสภาพนักงานมาเปนตัวแปรที่ใชในการวิจัยดวย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งมีความหมายและความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยเปนอยางมาก
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายและความสําคัญของการเลือกตั้งไวหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้
(กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ สุขสําราญ และปรีชา หงษไกรเลิศ, 2531; โกสินทร วงศสุรวัฒน, 2522; สุจิต
บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว, 2527; สมบัติ จันทรวงศ, 2530)
1. การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองอยางหนึ่ง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชน ผูเปนเจาของอธิปไตย โดยการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนตัวแทนของตน เพื่อทําหนาที่ในสภาและคณะรัฐบาล เปนการระดมประชาชนเขาสูระบอบการ
ปกครอง เพื่อสรางความเปนธรรมใหกับรูปแบบการปกครอง และตัวผูปกครอง
2. การเลือกตั้งเปนการเชื่อมโยงเจตจํานงของประชาชนเขากับนโยบายสาธารณะเปนกระบวนการ
กลอมเกลาทางการเมืองที่สําคัญ เปดโอกาสใหองคกรทางการเมืองตาง ๆ ไดเขาไปกระตุนใหประชาชนไปใช
สิทธิเลือกแนวนโยบายและทางออกใหกับสังคม
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3. การเลือกตั้งเปนวิธีการอยางหนึ่งในการเลือกสรรผูปกครอง เขามาทําหนาที่ในการปกครองประเทศ
เปนการสืบทอดอํานาจทางการเมืองโดยสันติวิธี เปนการลดความตึงเครียดทางการเมืองและสังคม กอใหเกิด
บูรนาการของชาติ เปนตน
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งจะมีคุณคาสมควรแกการยกยองวาไดดําเนินไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
และถือวาเปนฐานที่ม าของความชอบธรรมในอํานาจของรัฐบาล และผูป กครองจะต องดําเนินไปตาม
หลักเกณฑที่ไดรับการยอมรับเปนสากล ดังนี้ (หยุด แสงอุทัย, 2513)
1. หลักความเปนอิสระแหงการเลือกตั้ง
หมายความวา การเลือกตั้งตองกระทําโดยเสรี ไมมีการบังคับ กดขี่ จางวาน หรือใชอิทธิพลใด ๆ
ซึ่งหมายความวา เปนหนาที่ของรัฐที่จะคอยเฝาดูและดําเนินการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยเสรีปราศจากการบีบ
บังคับขมขูดวยประการใด ๆ ไมวาการใชอามิสสินจาง หรือใชอิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ตองไมกดขี่ จางวาน
หรือใชอิทธิพลบังคับใหราษฎรไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่ปราศจากอิสระ ผูปกครองจะอางวาตนมีอํานาจโดย
ชอบธรรมไมได
2. หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา (periodic election)
หมายความวา เมื่อเลือกตั้งไปแลวก็ตองเลือกตั้งใหมอีก โดยกําหนดระยะเวลาแนนอน เชน 4 ป
เพื่อใหป ระชาชนมีโ อกาสตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคก ารบริห ารสวนจัง หวัดวาปฏิบัติตาม
เจตนารมณของประชาชนหรือไม เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งคนใหม และเพื่อใหประชาชนสามารถควบคุมนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
3. หลักการเลือกตั้งอยางแทจริง (genuine election)
หมายความวา หลักการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ เปนไปตามตัวบทกฎหมาย ปราศจากการครอบงําและ
เลหกลทางการเมืองปราศจากการใชอิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม วิธีการที่จะ
ทําใหการเลือกตั้งเปนการเลือกตั้งอยางแทจริง คือ
3.1 จัดใหราษฎรจัดการเลือกตั้งของตัวเองใหมากที่สุด โดยการใหราษฎรมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง เชน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน เปนตน
3.2 จัดใหมีวิธีการคัดคานการเลือกตั้ง
4. หลักการออกเสียงทั่วไป (universal suffrage)
หมายความวา การใหสิทธิเลือกตั้งแกประชาชนทั่วไป โดยไมมีการกีดกัน หรือจํากัดสิทธิบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเปนพิเศษ เนื่องจาก เพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตราบใดที่ประชาชนผูนั้นไมขาด
คุณสมบัติ
การมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเ ลือกตั้ง มักจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่สําคัญ 7 ประการ คือ (กระมล
ทองธรรมชาติ และคณะ, 2531)
1. อายุ ประเทศตาง ๆ มักจะกําหนดอายุขั้นต่ําของการมีสิทธิเลือกตั้งไว 18 ปหรือ 20 ป
เปนตน
2. ความเปนพลเมือง หมายถึง การเปนสมาชิกรัฐหนึ่ง ๆ และการเปนสมาชิกนั้นนํามาซึ่ง
สิทธิและหนาที่ทางการเมือง
3. การมีถิ่นที่อยู หมายถึง การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการมีถิ่นที่อยูภายในเขตเลือกตั้ง
4. การรูหนังสือ เงื่อนไขนี้ไมเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
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5. คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ หมายถึง การจํากัดสิทธิบุคคลบางประเภทที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงจนถูกศาลตัดสินลงโทษ หรือตัดสิทธิในการเลือกตั้ง
6. คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณของจิตใจ ประเทศตาง ๆ มักจะไมใหสิทธิเลือกตั้ง
แกบุคคลที่มีความเจ็บปวยทางดานจิตใจ เชน คนวิกลจริต จิตไมสมประกอบ เปนตน
7. คุณสมบัติเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมบางประการ เชน นักพรต นักบวชซึ่งสังคมถือวาไม
สมควรที่จะมีสวนรวมทางการเมือง เพราะจะไมเปนผลดีตอสถานภาพของตัวเขาเอง
5. หลักการเลือกตั้งอยางเสมอภาค (equal suffrage)
หมายความวา การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน มีความสําคัญ และไดรับการยอมรับโดยเทา
เทียมกันไมวาผูเลือกตั้งจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร หลักการที่ใชเปนมาตรการในการให
ความเสมอภาคคือการใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนน (one man one
vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีความสําคัญเทาเทียมกัน
6. หลักการลงคะแนนเสียงลับ (secret vote)
หมายความวา การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเปนเอกสิทธิ์ของผูเลือกตั้งโดยเด็ดขาด เอกสิทธิ์
จะไดรับการพิทักษปกปองโดยการออกเสียงลับ โดยผูออกเสียงไมจําเปนตองบอกผูอื่นวาตนเองเลือกใคร ซึง่ จะ
กระทําโดยวิธีใหเอาบัตรลงคะแนนผนึกในซองแลวมอบใหกรรมการตรวจคะแนน หรือใสในหีบบัตรเลือกตัง้ เอง
7. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอยางอื่น (free voting procedure)
หมายความวา การที่จะไมใชวิธีการลงคะแนนเสียงโดยลับดังกลาวแลว ก็ตองใชวิธีการลงคะแนน
เสียงอยางอิสระอยางอื่น ๆ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สรุปไดวา การเลือกตั้ง คือ การที่
ประชาชนใชสิทธิในการเลือกสรรผูปกครองเขามาทํา หนาที่ในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่กฎหมาย
2.4 มุมมองและแนวคิดในการหาเสียงเลือกตั้งของ ศ.ดร.สุรพงษ โสธะเสถียร
บริบทการหาเสียงเลือกตั้ง
มักจะเปนรูปแบบการโฆษณาในรูปแบบที่แตกตางกันไป ตามการพัฒนาการการเมืองแตละทองถิ่น
วากันตามจริงคือ พรรคการเมืองไหนที่มีฐานเสียงอยูจังหวัดนั้นก็จะเอื้อประโยชนใหตัวนักการเมืองและพรรค
เปนอยางมากในการหาเสียง การโฆษณาหาเสียงจึงกลายเปนสิ่งจําเปนเพื่อการชวงชิงอํานาจและความไดมา
เพื่อสนองความตองการของนักการเมืองและพรรค จนทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการดําเนินการซึ่งผูมี
อํานาจทางชนชั้นการเมือง มีพวกพองและมีเงินมักจะไดเ ปรียบชนชั้นที่ออนดอยกวาในเรื่องเหลานี้ การ
สื่อสารจึงกลายเปนสิ่งจําเปนและบง บอกใหประชาชนรูในสิ่ง ที่ตัวเองนําเสนอ รูปแบบของการสื่อสารมัก
ออกมาในรูป แบบการโฆษณาเพราะตองการใหป ระชาชนเขาใจ โดยชูนโยบายตรงกับ ความตองการของ
ประชาชนเพื่อใหประชาชน พอใจและเลือกตนเขาไปบริหารประเทศและจัดตั้งรัฐบาล การหาเสียงจึงเหมือน
กา ร ขา ย สิ น ค า น โ ยบ า ยคื อ สิ น ค าที่ นํ าเ ส น อ ใ นก า รห า เ สี ย ง มั ก นํ าห ลั ก กา ร โฆษณา ก า ร
ประชาสัมพันธ การตลาดแบบบูรนาการมาประยุกตโดยทําทุกวิถีทางใหประชาชนเขาใจวานี่คือพรรคเปน
ตัวแทนสัญลักษณ ตรา ยี่หอ ไมวาจะเปนการรับสมัครสมาชิกพรรคโดยแจกเสื้อที่มีโลโกและสัญลักษณให
สมาชิกทุกคนเพื่อใหประชาชนรูวานี่คือชื่อพรรค นี่คือสัญลักษณของพรรคหรือแลวแตกุศโลบายของแตพรรคที่
จะนํามาใช สรุปงายๆพรรคคือ ตัวแทน สัญลักษณ ตรา ยี่หอ นักการเมืองคือสินคา ประชาชนคือผูบริโภค
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ดังนั้นจึงจําเปนตองวางแผนการตลาดและเจาะกลุมเปาหมาย โดยระดมทั้งกําลังสมองและกําลังทรัพยผาน
รูปแบบตางๆของการสื่อสารไมวาทางใด เพื่อใหป ระชาชนสนใจซื้อและเลือกพอใจในตน จึงจําเปนตองมี
ผูรู ผูเชียวชาญและวางแผนในรูปแบบของตลาดการเมืองจะเห็นวา การเลือกตั้งมีการพัฒนาปฏิรูปในป
ทศวรรษที่90 ทั่วโลกเกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองการปกครองเมื่อโซเวียตรัสเซียลมสลาย จึงมีการคัดเลือก
ผูปกครองผานกระบวนการเลือกตั้ง ไมวาญี่ปุนแมกระทั่งไทยเพราะปญหาจากการทุจริตในการเลือกตัง้ และไม
โปรงใสในการปกครอง การปฏิรูปการเมืองที่งายและเห็นรูปธรรมที่สุด คือ การเขาไปปฏิรูปที่เปนปจจัยของ
ระบบการเมืองนั่นหมายถึง กระบวนการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งประเทศไทยไดนําวิธีการเลือกตั้งแบบวุฒิสมาชิก
แบบเกาที่ญี่ปุนยกเลิกมาเปนแมแบบกระบวนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกไทยในปจจุบันและนําบางสวนที่มาจาก
การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสภาผูแทนของเยอรมันมาใช
ดังนั้นการเลือกตั้งจึงประกอบดวย 2 สวนคือ กระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการโฆษณาหาเสียงซึ่ง
แยกออกจากกันไมได ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองจึงผานการปฏิรูปรัฐธรรมนูญจึงเปนโครงสรางสวนบนเสียสวน
ใหญที่กําหนดมาจากฐานความคิดคนแทนที่จะแกไขสวนลางที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงรัฐธรรมนูญที่ดีควรมี
ความเปน จิ ต ใจของรั ฐและเขา ถึ ง ประชาชนให ป ระชาชนเขา ใจโดยง า ย สู ต รการเลื อ กตั้ ง การเมื อ งจึ ง
ประกอบดวย 2 สวน คือ การจัดตั้งตามรูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงอยางมีแบบแผนซึ่งแตกตางกันมี 4 วิธี
1. การเลื อกตั้ ง ที่อ าศัย เสี ยงส วนใหญ ห รื อพหุ นิย ม (Marjority plurality system) คื อ ผูไ ด รั บ
คะแนนเสียงสูงสุดจะไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว
2. แบบการเลือกตั้งผูมีชัยชนะหลายคนหลายที่นั่ง (Mulit-seat system) แบบนี้กาไดหลายเบอรตาม
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตนั้นมักจะเรียงตามลําดับความสําคัญ
3. แบบการเลือกตั้งที่ไมสามารถโอนคะแนนเสียงได (nontransferable notion system-ntv) มีสิทธ
เลือกไดคนเดียวแตลงรับสมัครไดหลายคน ประเทศไทยไดนํามาใชในระบบวุฒิสภา
4. แบบสมาชิก สภาผูแทนแบบสัดสวน (Propovienal representation system) เนนการเลือก
พรรคการเมือง พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค โดยการเลือกตั้งแยกจําแนกตามพื้นที่ 1. ขนาดเล็กที่นั่ง
เดี ย ว 2. ขนาดกลางหลายที่ นั่ ง 3. ขนาดใหญ เ ขตเลื อ กตั้ ง มี ห ลายสิ บ ที่ นั่ ง แบ ง ได 2 ประเภท
คือ ภูมิภาค ระดับประเทศ ในแบบบัญชีรายชื่อของไทยและเยอรมัน การเลือกตั้งแบบพหุนิยมสวนใหญมักมี
การเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว การเลือกตั้งแบบใหญเรียกวา แบบรวมเขต
จึงจะเห็นไดวา พรรคที่มาจากชัยชนะการหาเสียงดวยการแสดงความชัดเจนประชาชนจะมองภาพ
ออกและไดรับการไววางใจจากประชาชนจัดตั้งรัฐบาล สวนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ นโยบายของรัฐจะมา
จากสวนผสมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรค จึงจะเห็นไดวาระบบการเมืองไทย มักมีการฮั้วและ
จัดสรรตําแหนงกัน โดยอาศัยในรูปแบบการสื่อสารในภาพของการโฆษณาที่คํานึงถึงแตการตลาด อาจจะทํา
ในรูปแบบการวิจัย ชุมชน กลุมเปาหมาย การควบคุมและยัง ตองมีทุนเพื่อชัยชนะ การสรางภาพลัก ษณ
การเมืองจึงมีนายทุนเขาแทรกแซงสนับ สนุนปจจัยดานการลงทุนจนทําใหเ กิดความผุก รอนทางการเมือง
ขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มักมาในรูปแบบ ใบปลิว คําปราศรัย ออกอากาศ สถานีวิทยุหรือโทรทัศนหรือแมแต
โจมตีฝายตรงขา มเพื่อชัยชนะตัวเอง การหาเสียงดวยการโฆษณาในปจจุบันจึง ตองกําหนดและการรัก ษา
ภาพลักษณสัญลักษณของพรรคเพื่อใหอยูในใจประชาชนโดยอาศัยสื่อ จึงจําเปนที่ตองเตรียมความพรอมโดย
จัดวางตัวผูส มัคร วาผูใดควรลงเขตไหน มีฐานเสียงอยูที่ไหน ดวยความเหมาะสมและตองรูจัก จัดสรร
งบประมาณคาใชจายในการเลือกตั้ง จนถึง ชวงเวลาประกาศวันเลือกตั้งตามหวงเวลาทีพระราชกฤษฎีก า
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กําหนด โดยสวนใหญมักเสนอผลงานในอดีต มีบางคนบางลักษณะที่ลงเลือกตั้งแบบฐานอํานาจเดิมตามระบบ
อุปถัมภหรือระบบเสนสาย
2.5 ทบทวนวรรณกรรม
ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรม (The University of Sydney, 2010)
ชื่อผูแตง
วิธีการ
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
ดําเนินการ และวิธีการสุม สําหรับการวิจัย
วิจัย
มะลิวัลย ธนชาติบรรจง การวิจัยเชิง -เก็บขอมูล
-แบบสอบถาม
ป พ.ศ. 2539
ปริมาณดวย แบบสอบถาม -แบบสัมภาษณ
ศึกษาเรื่อง
วิธีการ
กับผูม ีสทิ ธิ
เชิงลึก
ความสัมพันธระหวาง สํารวจโดย ลงคะแนนเสียง
พฤติกรรมการสื่อสาร ใชสถิติ
เลือกตั้งที่อายุ
และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
18-19 ป
พฤติกรรมการ
จํานวน 180
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คน
ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 2
มิถุนายน 2539 ของผูมี
อายุ 18-19 ป
ภูสิทธ ขันติกุล
การวิจัยเชิง -เก็บขอมูล
-แบบสอบถาม
ป พ.ศ. 2553
ปริมาณดวย แบบสอบถาม -แบบสัมภาษณ
ศึกษารูปแบบการมีสวน วิธีการ
กับประชาชน เชิงลึก
รวมทางการเมืองของ สํารวจโดย 400 คน
ประชาชน เขตดุสิต
ใชสถิติ
-เก็บขอมูลแบบ
กรุงเทพมหานคร
สัมภาษณเชิงลึก
กับผูนําชุมชน
44 คน
ที่มา : สังเคราะหโดยผูเ ขียน

ตัวแปรที่ใช
สําหรับ
การศึกษา
-ปจจัยสวน
บุคคล
-ดานเพศ
-ระดับ
การศึกษา
-ระดับรายได
ของครอบครัว
-ระดับการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล
-ปจจัยสวน
บุคคล
-ปจจัย
สภาพแวดลอม
ทางการเมือง
-ปจจัยทาง
จิตวิทยา
การเมือง
-การมีสวนรวม
ทางการเมือง

ผลการศึกษาที่ได
การมีสวนรวม
ทางการเมืองเปน
ปจจัยที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรม
การไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผูวา
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 2
มิถุนายน 2539 ของ
ผูมีอายุ 18-19 ปไดดี
ที่สุด
ประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองเปน
ลักษณะลําดับขั้นฐาน
เจดีย ประชาชน
สามารถเขาถึงได
กอนสวนอื่น ๆ มาก
ที่สุดและเขาถึงงาย
ที่สุด
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ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรม (The University of Sydney, 2010) (ตอ)
ชื่อผูแตง
วิธีการ
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
ดําเนินการ และวิธีการสุม สําหรับการวิจัย
วิจัย
สมพร เฟองจันทร
การวิจัยเชิง -เก็บขอมูล
แบบสอบถาม
ป พ.ศ. 2558
ปริมาณดวย แบบสอบถาม
ศึกษาเรื่อง การมีสวน วิธีการ
กับนิสิต 394
รวมทางการเมืองนิสิต สํารวจโดย คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใชสถิติ
บานสมเด็จเจาพระยา

ที่มา : สังเคราะหโดยผูเ ขียน

ตัวแปรที่ใช
สําหรับ
การศึกษา
-ปจจัยสวน
บุคคล
- ปจจัยการม
สวนรวม
ทางการเมือง
- ปจจัยที่มผี ล
ตอการมีสวน
รวม

ผลการศึกษาที่ได
1) ปจจัยที่มผี ลตอ
การมีสวนรวมของ
นิสิตในดาน
การศึกษา สังคม
และครอบครัวอยูใน
ระดับปานกลาง
2)การมีสวนรวม
ทางการเมืองของ
นิสิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน สมเด็จ
เจาพระยาอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้ง
ดานการรับรูขาวสาร
การกลอมเกลาทาง
การเมืองและการมี
สวนรวมทางการ
เมือง
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงาน
การวิจั ยครั้ ง นี้ เ ปน การวิจั ยเชิง ปริม าณ (Quantitative Research) และการวิ จัย เชิง คุณ ภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งไดกําหนดไวเปน 2 สวนใหญๆ คือ
1. การศึกษาขอมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องแนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง เพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบการวิจัยเพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดตัวแปร
2. การศึกษาขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยทําการทดสอบจากการสัมภาษณ
เชิงลึก (Depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมและปจจัยที่ทรง
อิทธิพลของบุคลากรในการมีสวนรวมในการเลือกตั้งสภาพนักงาน
การดําเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนําเสนอหลักการและ แนวทางในการดําเนินการวิจัยอยางเปนขั้นตอน
ตอเนื่องตามลําดับ ดังนี้
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากบทที่ 2 ดังกลาวมาแลวนั้น จึงได
สังเคราะหแนวคิด เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการเลือกตั้งสภาพนักงานรวมถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การเลือกตั้งสภาพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไป
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพ
กลุมตนสังกัด

ตัวแปรตาม
บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การ
ประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรม
การเลือกตั้งสภาพนักงาน

โดย x1 หมายถึง ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน
x 2 หมายถึง เห็นดวยกับบทบาทขอ 9
x 3 หมายถึง กรรมการสภาฯสามารถอธิบายบทบาทหนาที่ของตน
x 4 หมายถึง กรรมการสภาฯสามารถใหคําปรึกษาชวยเหลือ
x 5 หมายถึง สภาพนักงานรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะ
x 6 หมายถึง สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธที่ดี
x 7 หมายถึง พึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน
x 8 หมายถึง การไปใชสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาฯ เมื่อ ก.พ. 2559
x 9 หมายถึง จะลงสมัครกรรมการสภาฯเมื่อมีโอกาส

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

แนวทางการสงเสริมให
บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมี
สวนรวมในกิจกรรมของสภา
พนักงาน กรณีศึกษาการ
เลือกตั้งสภาพนักงาน
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิเคราะห คือ บุคลากรทั้งชายและหญิง
ที่เปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาการวิจัยในครัง้ นี้
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) กรรมการและอนุกรรมการเลือกตั้งประจําสวนงาน จํานวน 5 คน
4) ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประจําสวนงานจํานวน 5 คน
3.2.2 กลุมที่ 2 กลุมผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานตามกลุมตนสังกัดจํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหจากผลการสัมภาษณเชิงลึกโดยวิธีสุมแบบเจาะจงในกลุมที่ 1
ผูวิจัยไดกําหนดเลือกขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีก ารสุม โดยใชสัดสวนตามความมากนอยของ
บุคลากรของกลุมตนสังกัด เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดอยางครอบคลุมทุกกลุมตนสังกัด โดย
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งมีวิธกี ารดังนี้
.
1) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากบุคลากร โดยมีจํานวนบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ทั้งหมดจํานวน 8,131 คน กําหนดกลุมตัวอยางใหเปน 400 คน
2) จําแนกบุคลากรออกเปนกลุมตามกลุมตนสังกัด โดยแบงตามจํานวนบุคลากรที่มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งแตละกลุมตนสังกัด
3) เมื่อนําขนาดของกลุมตัวอยางแตละกลุมตนสังกัด มารวมกัน จะไดกลุมตัวอยางจํานวน
400 คน ซึ่งผูวิจัยตองการเก็บขอมูลโดยการกระจายไปตามสัดสวนของบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของ
แตละกลุมตนสังกัด
เมื่อรวมแบบสอบถามในการเก็บขอมูลทั้งหมด จะไดแบบสัมภาษณ จํานวน 20 ชุด ที่นํามาสรางเปน
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ที่ใชในการวิเคราะหผลการวิจัยในครั้งนี้
3.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ทําการสํารวจวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของจากหนัง สือ ผลงานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลมาประมวลรวมกันสรางเปนแบบสอบถามที่มีเนื้ อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการ
และน าสนใจในการทดสอบ สวนเครื่อ งมือ ที่เ ป นแบบสัม ภาษณ เ ชิง ลึก นั้น ไดกํ าหนดข อคํ าถามดว ยการ
กําหนดใหขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้งหมด
2) สรางแบบสอบถามตามรูปแบบและเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาไว ใหสอดคลองกับวัตถุ ประสงคของ
งานวิจัย ตรวจสอบความถูกตองดานภาษา ความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหา โดยคณะผูวิจัยปรึกษากับที่
ปรึกษาโครงการวิจัยฯ เพื่อขอคําแนะนํา พรอมทั้งดําเนินการแกไขตามขอแนะนํากอนนําไปทดสอบจริงตอไป
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้เ ปนแบบวัดที่ส รางขึ้น จากการประยุก ตใชตามแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีจํานวน 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 เครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) มีจํานวน 3 ขอคําถามใหญ และมีขอ
คําถามยอยในแตละขอ ดังนี้
1) สาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิ์ออกเลือกตั้งมาใชสิทธิอ์ อกเสียงเลือกตั้งนอย
1.1) สาเหตุ เวลาและสาเหตุอื่นๆ
- ติดราชการตางหวัด/ตางประเทศ
- มีกิจธุระจําเปนเรงดวน ที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
- ติดภารกิจปฏิบัติหนาที่สําคัญ โดยไมสามารถละเวนหนาที่ได
- เหตุสุดวิสัยอื่นๆ
1.2) การประชาสัมพันธ (วิธีการรณรงค)
- การไมมีปายคัทเอาทประชาสัมพันธการเลือกตั้งตามจุดสําคัญภายในมหาวิทยาลัย
- ชองทางการประชาสัมพันธผาน KKU POP MAIL
- การประชาสัมพันธผานเว็บไซตของสภาพนักงาน
- การประชาสัมพันธบน Page Facebook ของกลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
- การเวียนหนังสือประชาสัมพันธไปตามคณะ/หนวยงาน
1.3) เขาใจบทบาท หนาที่ของสภาพนักงาน การมีสวนรวม การเห็นความสําคัญของสภาพนักงาน
- คิดวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของจากการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
- คิดวาตนเองไมมีสวนไดสวนเสียในการทํางานของสภาพนักงาน
- ประเด็นอื่นๆ ที่ทําใหการเลือกตั้งกรรมการสภานักงานไมมีความนาสนใจ
2) การหาวิธีในการรณรงคใหผูมีสิทธิออกเสียงมาใชสิทธิใหมากขึ้น
3) หาแนวทางในการสงเสริมใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาพนักงาน
3.1) กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญ ติดตามขาวสารและกิจกรรมของสภาพนักงาน
3.2) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ดี เปนตัวแทนเขามาปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนกระบอกเสียงของ
สวนรวม
3.3) สามารถเสนอปญหาใหสภาพนักงานดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่
3.3.2 เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามทีเ่ กี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพ และกลุมตนสังกัด
สวนที่ 2 บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวน
รวมในกิจกรรมการเลือกตัง้ สภาพนักงาน เปนแบบสอบถามปลายปดพรอมใหอธิบายเหตุผล จํานวน 9 ขอ
และแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ
สวนที่ 3 ปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่ทานคิดวากําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะ
แนวทางแกไข) เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากให
แกไข
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3.3.3 เกณฑในการวัด
เกณฑในการวัดของแบบสอบถามสวนที่ 1-2 จะใชวิธกี ารวัดแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) เปนขอคําถามที่มีตัวเลือกใหเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ
3.4 ตารางที่ 3.1 กําหนดคาตัวแปร (เครื่องมือลงรหัส)
ตัวแปร(ภาษาไทย)
ตัวแปร
คําอธิบายตัวแปร
(ภาษาอังกฤษ)
เพศ
sex
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษาสูงสุด
edu
ปริญญาตรีหรือต่ํากวา
สูงกวาปริญญาตรี
สถานภาพ
status
ลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ
กลุมตนสังกัด
org
กลุมผลิตบัณฑิต
กลุมสนับสนุน
ความเขาใจในบทบาท
มีความเขาใจเปนอยางดี
หนาที่ของสภาพนักงาน
Underst
มีความเขาใจบางเล็กนอย
ไมเขาใจเลย
เห็นดวยกับบทบาท
เห็นดวย
หนาที่ของสภาพนักงาน
ไมเห็นดวย
ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Agree
วาดวย สภาพนักงาน
พ.ศ. 2558 ขอ 9
กรรมการสภาพนั ก งาน
สามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนอยางดี
สามารถอธิบายและชี้แจง
สามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง
ให บุ ค ลากร ทราบถึ ง
ไมสามารถชี้แจงและอธิบายไดเลย
ภารกิจบทบาทและความ Committee
เป น ไปต า งๆ ของสภา
พนักงานไดเปนอยางดี

ระดับคา
คะแนนตัวแปร
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
1
2
1

3
2
1
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ตารางที่ 3.1 กําหนดคาตัวแปร (เครื่องมือลงรหัส) (ตอ)
ตัวแปร(ภาษาไทย)
ตัวแปร
คําอธิบายตัวแปร
ระดับคา
(ภาษาอังกฤษ)
คะแนนตัวแปร
เมื่อบุคลากรเกิดปญหา
สามารถดํา เนิ น การแกไ ขป ญ หาหรื อแนะนํ า
3
ในการทํางาน สภา
วิธีการแกปญหาไดทุกครั้ง
พนักงานสามารถให
สามารถดํา เนิ น การแกไ ขป ญ หาหรื อแนะนํ า
2
คําปรึกษาและชวยเหลือ
Advise
วิธีการแกปญหาไดบางครั้ง
แกไขปญหาไดหรือ
ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนํา
1
สามารถใหขอแนะนําใน
วิธีการแกปญหาไดเลย
การดําเนินการไดอยาง
เขาใจถี่ถวน
สภาพนักงานรับฟง
รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะทุกครั้ง
3
ขอเสนอแนะหรือความ
รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะบางครั้ง
2
คิดเห็นตาง ๆ ของ
Hearing
ไมรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเลย
1
บุคลากรและมีการ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะนั้นๆ
สภาพนักงานมีการ
มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ
3
ประชาสัมพันธขาวสาร
เปนอยางดีทุกครั้ง
ตางๆ ใหบุคลากรรับรู
PR
มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ
2
อยางสม่ําเสมอ
เปนบางครั้ง
ไม มีก ารประชาสั ม พั นธ และบอกตอ ขา วสาร
1
ตางๆ เลย
มีความพึงพอใจตอ
พึงพอใจมากที่สุด
5
บทบาทหนาที่ และการ
พึงพอใจมาก
4
ดําเนินงานของสภา
Satisfied
พึงพอใจปานกลาง
3
พนักงาน
พึงพอใจนอย
2
ไมพึงพอใจเลย
2
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ตารางที่ 3.1 กําหนดคาตัวแปร (เครื่องมือลงรหัส) (ตอ)
ตัวแปร(ภาษาไทย)
ตัวแปร
คําอธิบายตัวแปร
(ภาษาอังกฤษ)
ในการเลือกตัง้ กรรมการ
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
สภาพนักงาน ทีผ่ านมา
Polls
ไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ทานไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ถามีโอกาสลงสมัครรับ
สมัครอยางแนนอน
เลือกตั้งกรรมการสภา
Contest
ไมสมัคร
พนักงาน ทานจะลง
สมัคร

คาตัวแปร
2
1
2
1

3.5 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ในการประมวลผลขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1) เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความเที่ยงตรงสอดคลองกับความจริงของเหตุการณปจจุบัน ผูวิจัยไดเก็บขอมูล
ดวยการลงภาคสนามโดย วิธีสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารทั้ง 20 คน ไดแก
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เลขาคณะ จํานวน 5 คน
2. อดีตประธานสภาคณาจารย และอดีตประธานสภาขาราชการฯ จํานวน 5 คน
3. กรรมการและอนุกรรมการเลือกตั้งประจําสวนงาน จํานวน 5 คน
4. ผูมีสทิ ธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประจําสวนงานจํานวน 5 คน
เพื่อใชเปนสวนสําคัญในการวิเคราะหขอมูลสรางแบบสอบถามสําหรับผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภา
พนักงานตามคณะ/หนวยงาน จํานวน 400 คน (แบบสอบถาม 400 ชุด) ใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมาก
ขึ้น
2) ตรวจสอบความครบถ วนของแบบสอบถามที่เ ก็ บ รวบรวมมาได และคัดเลื อกฉบับ ที่ส มบูร ณ
(Editing)
3) ลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามทุกขอ และตรวจสอบการลงรหัส
4) นําขอมูลที่ตรวจและลงรหัสแลวไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป STATA (statistics
data) พรอมนําเสนอขอมูลเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
4.1 ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก รอยละ (Percentage) เพื่อสรุป
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและระดับบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร
และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
4.2 ใชสถิติอนุมาน (Inductive Statistic) หรือสถิติอางอิง (Inferential Statistics) เพื่อทํา
การเปรียบเทียบและทดสอบขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐาน (Median) เนื่องจากขอมูล
ไมกระจายแบบปกติ และหาขอมูลชุดใดที่มีคาความแตกตางกัน เชน มีความแตกตางของคามัธยฐานระหวาง
เพศชายและเพศหญิง ผูวิจัยจึงศึกษาตอวาคาเฉลี่ย (Mean) ในตัวแปรนั้น วาระหวางเพศชายและเพศหญิง
เพศใดมีคาเฉลี่ยมากกวา การทดสอบโอกาสที่จ ะเกิดความคาดเคลื่อนในการสรุป ผลตามผลการทดสอบ
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สมมุติฐาน ซึ่งจะสะทอนถึงความเชื่อมั่นในการสรุปตามผลการทดสอบ หรือเปนการแสดงวาขอสรุปนั้นเชื่อถือ
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 = คามัธยฐานของระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา
µ2 = คามัธยฐานของระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
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 นั่นคือ ควรปฏิเสธสมมติฐานหลัก
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ถา คาความนาจะเปน (probability) มากกวาระดับนัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว ถือ
วาคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ สมมติฐานการวิจัย โอกาสที่จ ะยอมรับ
สมมติฐานมีมาก นั่นคือ ควรยอมรับสมมติฐานหลัก
4.3 ใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (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 กรณีศึกษาการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ซึ่งในการวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลแบบสอบถาม
จากบุคลากรจากคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 400 ชุด ไดกลับคืนมาเปนแบบสอบถามที่
สมบูร ณ ส ามารถนําไปใชในการวิ เ คราะหผ ลไดจํานวน 400 ชุด คิดเปน รอยละ 100 โดยผูวิจัยไดเ สนอ
รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไป
2. บทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนร วมในกิจกรรม
การเลือกตั้งสภาพนักงาน
2.1 ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด
2.2 เห็นดวยกับบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขอ 9 สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง
ปวงของมหาวิทยาลัย
(2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
2.3 กรรมการสภาพนักงานที่เปนตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน สามารถอธิบายและชี้แจงให
บุคลากรในคณะ/หนวยงานของตน ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปน
อยางดี
2.4 เมื่อบุคลากรเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
แกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการไดอยางเขาใจถี่ถวน
2.5 สภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะนั้นๆ
2.6 การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานทีผ่ านมา ทานไดรับการประชาสัมพันธขาวสารจาก
ชองทางใด
2.7 สภาพนั ก งานมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ข า วสารต า งๆ ให บุ ค ลากรรั บ รู เช น บอร ด
ประชาสัมพันธ e-mail ฯลฯ และ กรรมการสภาพนักงานมีการบอกตอขอมูลขาวสารตางๆ ของสภาพนักงานให
บุคลากรภายในคณะ/หนวยงาน รับรูอยางสม่ําเสมอ
2.8 ความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน
2.9 ในการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง
2.10 ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน บุคลากรจะลงสมัคร
2.11 ยกตัวอยางกิจกรรมที่คิดวาจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สภาพนักงานและสามารถรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทานคิดวากิจกรรมใดเหมาะสมและเกิดประโยชน
มากที่สุด

27
3. ปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่ทานคิดวากําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนวทางแกไข)
4.1 ผลการศึกษาจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไป
รูปภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป

จากรูปภาพที่ 4.1 สรุปผลการศึกษา ดังนี้
เพศ พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.800 และมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกับเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.200
ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือต่ํากวา จํานวน 286
คน คิดเปนรอยละ 71.500 และระดับการศึก ษา 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 ผลการศึกษาจํา นวนและคา รอยละของบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธ
ขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
ตารางที่ 4.1 ผลการศึ ก ษาจํ า นวนและร อ ยละของบทบาทความสํ า คั ญ ของสภาพนั ก งาน การ
ประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
ความคิดเห็นตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน
จํานวน(คน) รอยละ
กิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
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 สามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนอยางดี
93
23.300
และชี้แจงใหบุคลากรใน สามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง
257
64.200
คณะ/หนวยงานของตน
ไมสามารถชี้แจงและอธิบายไดเลย
50
12.500
ทราบถึงภารกิจบทบาท
และความเปนไปตาง ๆ
ของสภาพนักงานไดเปน
เปนอยางดี
รวม
400
100.000
เมื่อบุคลากรเกิดปญหาใน สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือ
การทํางาน สภาพนักงาน แนะนําวิธีการแกปญหาไดทุกครัง้
80
20.000
สามารถใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือแกไขปญหาได สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือ
หรือสามารถใหคําแนะนํา แนะนําวิธีการแกปญหาไดบางครัง้
269
67.300
ในการดําเนินการไดอยาง
เขาใจถี่ถวน
ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือ
แนะนําวิธีการแกปญหาไดเลย
51
12.700
รวม
400
100.000
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีความคิดเห็นตอบทบาท
ความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัม พันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจ กรรมการเลือกตั้งสภา
พนักงาน (ตอ)
ความคิดเห็นตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน
จํานวน(คน) รอยละ
กิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
สภาพนักงานรับฟง
รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอขอเสนอแนะหรือความ
แนะทุกครั้ง
102
25.500
คิดเห็นตาง ๆ ของ
บุคลากรและมีการดําเนิน รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอการตามขอเสนอแนะนั้นๆ แนะเปนบางครัง้
252
63.000

สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ
ใหบุคลากรรับรูผานสื่อ
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ

ไมรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเลย
รวม
มีการประชาสัมพันธและบอกตอ
ขาวสารตางๆ เปนอยางดีทุกครัง้

46
400

มีการประชาสัมพันธและบอกตอ
ขาวสารตางๆ เปนบางครั้ง
ไมมีการประชาสัมพันธและบอกตอ
ขาวสารตางๆ เลย
รวม

มีความพึงพอใจตอบทบาท พึงพอใจมากทีส่ ุด
หนาที่ และการดําเนินงาน พึงพอใจมาก
ของสภาพนักงาน
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย
ไมพึงพอใจเลย
รวม
ในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ที่ผานมา บุคลากรให
ความสนใจไปใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง
รวม

11.500
100.000

126

31.500

260

65.000

14
400
46
82
188
78
6
400

3.500
100.000
11.500
20.500
47.000
19.500
1.500
100.000

307
93

76.750
23.250

400

100.000
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีความคิดเห็นตอบทบาท
ความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตัง้ สภา
พนักงาน (ตอ)
ความคิดเห็นตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน
การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมใน
จํานวน(คน) รอยละ
กิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
ถามีโอกาสลงสมัครรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการ
ไมสมัคร
356
89.000
สภาพนักงาน
สมัครอยางแนนอน
44
11.000
(ในขอนี้บุคลากรตอบ
คําถามจํานวน 396 คน)
รวม
400
100.000
จากตารางที่ 4.2 สรุปผลการศึกษา ดังนี้
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. เห็ น ด ว ยกั บ บทบาทหน า ที่ ข องสภาพนั ก งานตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย
สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ขอ 9 สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ง
ปวงของมหาวิทยาลัย
(2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นดวยจํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 97.000 ไมเห็นดวย
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.000
3. กรรมการสภาพนักงานที่เปนตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน สามารถอธิบายและชี้แจงใหบุคลากรใน
คณะ/หนวยงานของตน ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดี พบวา
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวา กรรมการสภาพนัก งานสามารถชี้แจงและอธิบ ายไดเปนบางครั้ง
จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.200 รองลงมา เห็นวากรรมการสภาพนักงานสามารถชี้แจงและอธิบายได
เปนอยางดี จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.300 และเห็นวากรรมการสภาพนักงานไมสามารถชี้แจงและ
อธิบายไดเลย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.500
4. เมื่อบุคลากรเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหา
ไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการไดอยางเขาใจถี่ถวน 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
ขอเสนอแนะนั้นๆ 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 ใหบุคลากรรับรู เชน บอรดประชาสัมพันธ e-mail
ฯลฯ และ กรรมการสภาพนักงานมีการบอกตอขอมูลขาวสารตางๆ ของสภาพนักงานใหบุคลากรภายในคณะ/
หนวยงาน รับรูอยางสม่ําเสมอ พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาสภาพนักงานมีการ
ประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เปนบางครั้ง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.000 รองลงมา
สภาสภาพนักงานมีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เปนอยางดีทุกครัง้ จํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 31.500 และสภาพนักงานไมมกี ารประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตาง ๆ เลย จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 3.500
7. ความพึ ง พอใจต อ บทบาทหน า ที่ และการดํ า เนิ น งานของสภาพนั ก งาน พบว า บุ ค ลากร
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. ในการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.750 และไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.250
9. ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไม
สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.000 ใหความสนใจใน
การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาพนักงาน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.000
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ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของคามัธยฐานของขอมูลทั่วไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภาพนักงาน
ตัวแปรตาม
กรรมการสภาฯสามารถ
กรรมการสภาฯ
สภาพนักงาน
อธิบายบทบาทหนาที่ สามารถใหคําปรึกษา
รับฟงและ
ของตน
ชวยเหลือ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของสภา
พนักงาน

เห็นดวยกับ
บทบาทขอ 9

0.825
0.060

0.508
0.178

0.846
0.712

0.118
0.319

0.004*
0.012*

0.748
0.158

0.027*
0.002*

0.608
0.000*

สภาพนักงานมีการ
ประชาสัมพันธที่ดี

พึงพอใจตอ
บทบาท
หนาที่ และ
การ
ดําเนินงาน
ของสภา
พนักงาน

การไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งกรรมการ
สภาฯ เมื่อ ก.พ.
2559

จะลงสมัคร
กรรมการ
สภาฯเมื่อมี
โอกาส

0.7671
0.4540

0.041*
0.270

0.555
0.731

0.004*
0.000*

0.726
0.108

0.0781
0.000*

0.002
0.390

0.681
0.004*

0.000*
0.057

0.421
0.517

ตัวแปรตน

เพศ
ระดับ
การศึกษา
สถานภาพ
กลุมสังกัด
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภาพนักงาน
ตัวแปรตาม

ชาย

2.104

1.944

2.099

2.088

2.104

2.226

พึงพอใจตอ
บทบาท
หนาที่ และ
การ
ดําเนินงาน
ของสภา
พนักงาน
3.165

หญิง

2.123

1.958

2.086

1.995

2.123

2.324

3.141

1.821

1.105

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

ตัวแปรตน

เพศ

ระดับ
การศึกษา

ความ
เห็นดวย
เขาใจใน
กับ
บทบาท บทบาท
หนาที่ของ ขอ 9
สภา
พนักงาน

กรรมการสภาฯ
สามารถอธิบาย
บทบาทหนาที่
ของตน

กรรมการสภาฯสามารถ
ใหคําปรึกษาชวยเหลือ

สภาพนักงานรับ
ฟงและดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ

สภาพนักงานมีการ
ประชาสัมพันธที่ดี

การไปใชสิทธิ์
เลือกตั้ง
กรรมการ
สภาฯ เมื่อ
ก.พ. 2559

จะลงสมัคร
กรรมการ
สภาฯเมื่อมี
โอกาส

1.701

1.116
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไปตอบทบาทความสําคัญของสภาพนักงาน การประชาสัมพันธขาวสาร และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภาพนักงาน (ตอ)
ตัวแปรตาม
ความเขาใจ
ในบทบาท
หนาที่ของ
สภา
พนักงาน

เห็นดวย
กับ
บทบาท
ขอ 9

กรรมการสภาฯ
สามารถอธิบาย
บทบาทหนาที่ของ
ตน

กรรมการสภาฯ
สามารถใหคําปรึกษา
ชวยเหลือ

สภาพนักงานรับ
ฟงและ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

1.992

1.957

2.000

2.014

2.035

2.178

3.121

1.621

1.092

2.180

1.950

2.142308

2.050

2.157

2.334

3.169

1.846

1.119

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

ตัวแปรตน

สถานภาพ

ลูกจางประจํา
หรือพนักงาน
ราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
หรือขาราชการ

กลุมสังกัด

สภาพนักงานมีการ พึงพอใจตอ
การไปใช
ประชาสัมพันธที่ดี บทบาทหนาที่
สิทธิ์
และการ
เลือกตั้ง
ดําเนินงาน
กรรมการ
ของสภา
สภาฯ เมื่อ
พนักงาน
ก.พ. 2559

จะลงสมัคร
กรรมการ
สภาฯเมื่อมี
โอกาส
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จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. ความแตกตางของคามัธ ยฐานระหวางเพศชายและเพศหญิง ตอ การประชาสัม พันธขาวสาร
สภาพนักงานมีการบอกตอขอมูลขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรูอยางสม่ําเสมอ พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ และพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศชาย
2. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางเพศชายและเพศหญิงตอการการเลือกตั้งครั้ง ที่ผานมา
บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศ
ชาย เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ (อํานาจ ศรีพระจันทร, 2555) ไดกลาววา เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได
มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง แสดงใหเห็นวาปจจัยภายในมีผล ตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธสวนตัว การที่ ผูสมัครอุปถัมภประชาชน
มีผลเชิงบวกตอการมีสวนรวมการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน
3. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวาและระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวาตอการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ และพบวาระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวามีคาเฉลี่ยมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
ต่ํากวาเชนเดียวกันกับงานวิจัยของ (ปยะ กิจถาวร, 2541) ไดกลาววา ระดับการศึกษากับการเปนฐานนโยบาย
การศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งระดับทองถิ่นของจังหวัดปตตานีที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีที่วา ผูมีการศึก ษาสูงมีแนวโนมที่จะเลือกผูสมัครโดยอาศัยเกณฑการดูที่นโยบายมากกวาผูที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวา ทั้งที่มีความเชื่อโดยทั่วไปวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตัวแปรทางศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นมีความสําคัญที่สุดตอทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองแตการศึกษาครั้งนี้กลับใหขอสรุปที่ไดมาก
จากขอมูลเชิงประจักษวา ถึงแมศาสนาจะมีความสําคัญ แตสิ่งที่อยูเบื้องหลังซึ่งมีความสําคัญมากกวาคือระดับ
การศึกษาและระดับรายไดซึ่งสงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมผานตัวแปรทางศาสนา ทําใหบุคลมีทั ศนคติ
และพฤติกรรมทางการเมืองตางกัน
4. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการตอความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ และพบวาสถานภาพพนัก งานมหาวิท ยาลัยหรือ ขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพ
ลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ
5. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการตอสภาพนักงานสามารถอธิบายและชี้แจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจ
บทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดี พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ
พบวาสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวาสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการ
6. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการและสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการตอการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา บุคลากรไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวาสถานภาพพนัก งานมหาวิท ยาลัยหรือขาราชการมีคาเฉลี่ยมากกวา
สถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ
7. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความเขาใจบทบาท
หนาที่ของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุม
ผลิตบัณฑิต
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8. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานสามารถ
อธิบายและชี้แจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดี
พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต
9. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอบุคลากรที่เกิดปญหา
ในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการ
ดําเนินการไดอยางเขาใจถี่ถวน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ย
มากกวากลุมผลิตบัณฑิต
10. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอสภาพนักงานรับฟง
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะนั้นๆ พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุมสนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต
11. ความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมผลิตบัณฑิตและกลุมสนับสนุนตอความพึงพอใจตอ
บทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และพบวากลุม
สนับสนุนมีคาเฉลี่ยมากกวากลุมผลิตบัณฑิต
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รูปภาพที่ 4.2 ผลการศึกษากิจกรรมที่จะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภา
พนักงาน

จาก รูปภาพที่ 4.2 สรุปกิจกรรมที่จะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน ได
ดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมสัญจรไปตามคณะหนวยงานตาง ๆ เพื่อรับฟง แสดงความคิดเห็นจากบุคลากร
และนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. เปดเวทีเสวนา กรรมการสภาพนักงานพบปะบุคลากรตามคณะหนวยงาน
3. จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในรูปแบบกึ่ง ปฏิบัติก าร เพื่อสอดแทรกนโยบายและกิจกรรมของสภา
พนักงาน
4. ออกเสียงตามสายภายในคณะหนวยงาน และมีการประชาสัมพันธขาวสารการทํางานของสภา
พนักงาน
5. มีการสงขาวสารตาง ๆ ถึงบุคลากรโดยผานชองทางการสื่อสารออนไลน
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข)
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร
จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
จํานวน 20 คน
เลือกตั้ง จํานวน 400 คน
ปญหา
ขอเสนอแนะ
ปญหา
ขอเสนอแนะ
1. ไมมีคนของคณะหนวยงาน
1. ปญหาการเลื่อนเงินเดือน 1. ผูบริหารควรรับฟงในการ
ตนเองลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ งบุ คลา กร ไม มี ควา ม เสนอแนะของบุค ลากรทั้ ง
สวนมากผูมีสิ ท ธิเ ลือกตั้ง จะ
ชัด เจน การจัด สรรเงิ น ตก มหาวิทยาลัย โดยมีเจาภาพ
เลื อ กผู ส มั ค รที่ ต นเองรู จั ก
เบิก และการปรับ เงินเดือ น รั บ ฟ ง ฯ เ ช น ก อ ง ก า ร
ห า ก ผู ส มั ค ร ค น ใ ด ที่ มี
ตามรอบประเมิ น ที่ เ ป น เจ า หน า ที่ กองแผนงาน
เครือขายหรือคนรูจักเยอะ ก็
ปจ จุบัน ใหกับ ขาราชการที่ และกองคลังเปนตน เพื่อมา
ทําใหมีฐานเสียงและมีโอกาส
ยินดีลาออกและปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ทั้งสามสวน
ชนะการเลือกตั้งมากกวา
สถานภาพเปนพนักงาน อีก
2. คณะใหญ หนวยเลื อกตั้ง 2. ควรมี ก ารเลื อ กตั้ ง ทั้ง ยัง ไมส ามารถกําหนดวา
จะอยูไกล ทําใหไมสะดวก
ออนไลน
จะจายเงินตกเบิกไดเมื่อใด
คณะ ใ ห ญ ควร มี ห น วย สิทธิประโยชนของพนักงาน
เลือกตั้งมากกวา 1 จุด
บางอ ย า งที่ มี อ ยู อ าจอ ยู
3. ชองทางประชาสัมพันธไม 3. ทําหนัง สือถึ ง ผูมีสิท ธิ ร ะ ห ว า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
ทั่วถึง
เลื อ กตั้ ง เป น รายบุ ค คล ลดทอนลง เช น การเลื่ อ น
การออกเสียงตามสาย
ขั้ น เงิ น เดื อ น ที่ ไ ม มี ค วาม
กอนจัดการเลือกตั้งใหออก ชัดเจน มีการปรับลดจํานวน
รณรงค ช ว ยกัน การแจก ให น อ ยลง ไม มี ก ารชี้ แ จง
โบชัวสแนะนําการเลือกตั้ง ขอเท็จจริง หรือมีการชี้แจง
กรรมการสภาฯ มี ก าร แต ก ระทํ า โดยคลุ ม เครื อ
ประชาสัมพันธการเลือกตัง้ และไม มี ก ารรั บ ฟ ง ความ
อย างตอ เนื่อ ง สม่ํา เสมอ คิดเห็นของพนักงานผูไดรับ
ก ร ร ม ก า ร ส ภา ฯ ต อ ง ผลกระทบ
ประชาสั ม พั น ธ บ ทบาท 2. สภาพนั ก งานทํ า หน า ที่ 2. ตองการใหสภาพนักงาน
หนาที่ของตัวเองใหเกิดขึ้น เป น ตั ว แทนของบุ ค ลากร เขาไปเปนปากเสียง ในสภา
ในมหาวิ ท ยาลั ย และตั ว ไม ได เ ท า ที่ ควร และ ไม มหาวิ ท ยาลั ย ในสั ด ส ว นที่
ขอ ง บุ คล า ก ร ชี้ ใ ห เ ห็ น สามารถปกป อ ง ส ง เสริ ม มากขึ้น
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ส ภ า สิทธิประโยชน แหงพนักงาน
พนั ก ง า น ที่ ถื อ ว า เ ป น ได
ตั ว แทน ในนาม องค ก ร
กรรมการประจําสวนกลาง
มีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ)
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร
จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
จํานวน 20 คน
เลือกตั้ง จํานวน 400 คน
ปญหา
ขอเสนอแนะ
ปญหา
ขอเสนอแนะ
4. บทบาทความสําคัญของ 4. กรรมการสภาฯต อ ง 3. การรายงานผลงานหรือ 3. ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม
สภาฯ ไม มี ผ ลกระทบต อ สงเสริมใหเห็นความสําคัญ ขา วสารจากที่ ป ระชุม สภา สภาพนั ก งานและประชุ ม
บุคลากร มีผลกระทบนอย
ข อ ง ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขาดควา ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ไม เ ห็ น ประโยชน ข องการ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ตอเนื่อง
ป ร ะ เ ด็ น ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
เลื อ กตั้ ง อยู ไ ด โ ดยการทํ า ทํางานของสภาฯ ที่จ ะนํา
เกี่ ย วข อ งกั บ บทบาทของ
ผลงานของตนเอง
ประโยชน ม าสู บุ ค ลากร
พนัก งานมหาลัย ควรมีการ
และมหาวิทยาลัย ตองเปน
ประชาสัมพันธประเด็นหรือ
ป า ก เ ป น เ สี ย ง แ ท น
ขอสรุปใหบุคลากรรับทราบ
บุคลากรทุกคน สรางความ
ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิคส
เ ข า ใ จ ว า ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
(E-Mail) หรื อ ทางบอร ด
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ฯ นั้ น
ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ เ พ ร า ะ
เกี่ยวของและมีผลกระทบ
ติ ด ตามข า วสารตลอด แต
ต อ ทุ ก คน กระตุ น ให
รู สึ ก ว า ข า ว ส า ร
บุคลากรเห็นความสําคัญ
ประชาสัมพันธคอนขางนอย
ของการเลือกตั้ง ตระหนัก 4. น โ ย บ า ย ข อ ง 4. ห า วิ ธี ก า ร ล ด ค ว า ม
ถึงการเลือกกรรมการเขา มหาวิทยาลัยในการบริหาร แตกต า ง ความเหลื่ อ มล้ํ า
มาทํางาน ผลที่จะตามมา งบประมาณเงิ น เดื อ นของ อยากใหผูบริหารมีนโยบาย
ทั้งในปจจุบันและอนาคต พ นั ก ง า น ฯ ที่ ไ ด รั บ จ า ก ที่ ชั ด เจนให ค นแต ล ะกลุ ม
กรรมการสภาฯ ตองสราง รั ฐ บาล ยั ง มี ค วามเห็ น ไม ทํา ให ม องว า ทุ ก คนทํ า งาน
ความสั ม พั น ธ อั น ดี โดย ตรงกันระหวางผูบริ หารกับ เพื่อ มหาวิท ยาลัย ขอนแกน
การจั ด เวที บ อกกล า วให พนักงาน
เ ห มื อ น กั น มี จุ ด ห ม า ย
รั บ รู บ ทบาท หน า ที่ ข อง
เดียวกันเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
สภาฯ มีการประสานความ
คุณภาพใหประเทศชาติ
รวมมือ บทบาทหนาที่การ 5. บุคลากรไมทราบบทบาท 5. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ
ทํางานรวมกันระหวางสภา หนาที่ของสภาพนัก งานใน บท บ า ท ห น า ที่ ขอ ง ส ภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ ส ภ า การเปนตัวแทนในแตละสาย พนักงาน และการจัดประชุม
พนักงาน
สัญ จรตามคณะ/หนวยงาน
เพื่ อ รั บ ทราบป ญ หาและ
ขอเสนอแนะใหมากขึ้น
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ)
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร
จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
จํานวน 20 คน
เลือกตั้ง จํานวน 400 คน
ปญหา
ขอเสนอแนะ
ปญหา
ขอเสนอแนะ
5. กรรมการสภาฯ ไมเคยนํา 5. กรรมการสภาฯควรมี 6. ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย 6. ก า ร จั ด ทํ า ร ะ เ บี ย บ
ข า ว ส า ร ต า ง ๆ ไ ป บทบาทไปรับรูรับฟงความ ควรสรางยุทธศาสตรที่ดีตอ ขอ บั ง คั บ โดยให อธิ ก ารบดี
ประชาสัมพันธ ภายในคณะ/ เคลื่ อ น ไหวต า งๆ กา ร การแกไขปญหาทั้งในระยะ และกลุมผูบริหาร ควรมีการ
หนวยงาน
ทํางาน และมาชี้แจงให
สั้นและระยะยาว ผูบริห าร ประชุ ม ชี้ แ จงตอบคํ า ถาม
คณะ/หนวยงานรับทราบ มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ป จ จุ บั น บุ ค ล า ก ร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
สม่ําเสมอ กรรมการสภาฯ ทราบปญหาละเอียดดี และ บุคลากรที่สนใจ เปนประจํา
ถื อ ว าเ ป น ตั ว แทน จา ก ควรชี้แจงใหบุคลากรเขาใจ ทุ ก ป อย า งน อ ยป ล ะครั้ ง
คณะ/หน ว ยงาน ต อ งมี ในการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ก อ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
การทํ า งานที่ ทํ า ให เ กิ ด ธร ร ม า ภิ บ า ล แล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล บุ ค ล า ก ร
ความสนใจ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประจําป จัดใหมีการพบปะ
6. การเปลี่ยนแปลงภายใน 6. อยากใหมีนโยบายการ อนาคตของมหาวิ ท ยาลั ย ของผูบริหาร เพื่อชี้แจงและ
องคกร ทําใหเกิดความสับสน ทํางานที่ชัดเจน แกไข
การกระทํ า ที่ ป รากฏต อ ตอบข อ ซั ก ถาม เป น ระยะ
ในการบริหารจัดการ
ปญหาใหตรงจุด เสนอให สาธารณะแสดงถึงวุฒิภาวะ อยางนอยปละ 2
ผูบริหารใหรับทราบถึง
ของผูบ ริ ห ารมืออาชีพ ของ ครั้ง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและ ผู บ ริ ห าร ซึ่ ง นอกจากจะ
ติดตามหาทางแกไขที่
ไ ด รั บ ค ว า ม เ ค า ร พ ใ น
ประชุมคณบดี/
ตําแหนง เกียรติยศศัก ดิ์ศรี
กรรมการบริหาร
เกี ย รติ ป ระวั ติ ที่ จ ารึ ก แล ว
7. จํากัดสิทธิผูสมัคร
ยั ง มี เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น
8. การกําหนดใหสายอาจารย
สวั ส ดิ ก าร ค า ใช จ า ยอี ก
เปนประธานสภาพนักงาน ทํา
มากมายที่ ส นั บ สนุ น ให อี ก
ใหเกิดคําถามวาจะทุมเทเพื่อ
จํานวนมาก ดัง นั้นผูบ ริหาร
ส า ย ส นั บ ส นุ น เ ท า ที่ คว ร
ควร ต ร ะห นั ก สํ า นึ ก ใ น
หรือไม
บทบาทหนาที่อันสําคัญนี้
7. ผูสมัครออกหาเสียงเอง
7. ควรมีก ารจั ดตั้ง สหภาพ
ทํ า ให บุ ค คลากรรู จั ก ว า
แรงงานในมหาวิทยาลัย
บุค คลนี้ ล งสมัค ร ได รั บ รู
นโยบายในการทํางานของ
ผูสมัคร
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ)
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร
จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
จํานวน 20 คน
เลือกตั้ง 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
อิเ ล็ก ทรอนิ คส (E-Mail),
เว็บไซต (Website) เปนตน
9. การเผยแพร ขอ มู ล จาก
การประชุ ม สภาพนั ก งาน
ควรเผยแพรห ลายชองทาง
มากกวานี้ เพื่อใหทุก คนได
รั บ ทราบข อ มู ล ข า วสารที่
เป น ประโยชน เช น ทาง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
KKU POP MAIL หรือ เฟสบุ ค (Facebook) หรื อ การ
ส ง ข อ ค ว า ม ผ า น มื อ ถื อ
(SMS) สงตรงไปยังมือถือใน
กรณีประเด็นที่สําคัญมาก ๆ
10. สร า งความยุ ติ ธ รรม
เสมอภาคในบุคลากรทุกฝาย
ส ง เส ริ มใ ห มี ก าร เ ข า ถึ ง
สวัสดิการของ
พนักงานในทุกรูปแบบ
11. มี ก ารรณรงค ก ารใช
จั ก รยานในมหาวิ ท ยาลั ย
อยางเปนรูปธรรม ควบคุม
การประพฤติตาม
กฎจราจรอยางเครงครัด
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ (ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนว
ทางแกไข) (ตอ)
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร
จากผลแบบสอบถามกลุมบุคลากรผูมีสิทธิออกเสียง
จํานวน 20 คน
เลือกตั้ง จํานวน 400 คน
ปญหา
ขอเสนอแนะ
ปญหา
ขอเสนอแนะ
12. อยากใหมีการชวยเหลือ
ลูกจางชั่วคราวใหมีการปรับ
เลื่อนตําแหนง มีความมั่นคง
ในอาชีพ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมในกิจกรรมของสภา
พนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอย
2. เพื่อหาแนวทางวิธีการในการสงเสริมและรณรงคใหผูมีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิ์ใหมากขึ้น
อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
5.1.1 สาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาพนักงานนอย
จากผลการศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอย
และจากการสัมภาษณผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จึงสามารถสรุปปญหาไดดังนี้
1. ไมมีคนของคณะหนวยงานตนเองลงสมัครรับเลือกตั้ง สวนมากผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเลือก
ผูสมัครที่ตนเองรูจัก
2. คณะใหญหนวยเลือกตั้งจะอยูไกล ทําใหไมสะดวกมาใชสิทธิเลือกตั้ง
3. บทบาทความสําคัญของสภาพนักงานไมมีผลกระทบตอบุคลากร ไมเห็นประโยชนของการ
เลือกตั้ง บุคลากรอยูไดโดยการทําผลงานของตนเอง
4. บุคลากรไมทราบบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานในการเปนตัวแทนในแตละสาย
5. สภาพนักงานทําหนาที่เปนตัวแทนของบุคลากรไมไดเทาที่ควร และไมสามารถปกปอง
สงเสริม สิทธิประโยชน แหงพนักงานได
6. กรรมการสภาพนักงานไมนําขาวสารตางๆ ไปประชาสัมพันธภายในคณะ/หนวยงาน
7. ชองทางประชาสัมพันธไมทั่วถึง
8. การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ทําใหเกิดความสับสนในการบริหารจัดการ
9. การรายงานผลงานหรือขาวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาพนักงานขาดความ
ตอเนื่อง
5.2.1 กลยุทธการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งของสภาพนักงาน
จากผลการศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอย พบวา
เกิดปญหาขึ้นในกลุมเพศชาย กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา กลุมสถานภาพลูกจางประจําหรือ
พนักงานราชการและกลุมผลิตบัณฑิต ผูวิจัยและสภาพนักงานจึง ไดรวมกันออกแบบกลยุทธเ พื่อเปนแนว
ทางแกไขปญหาไดดังนี้
1. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอเพศชาย
1.1 ดานการประชาสัมพันธขาวสาร ไดแก
1.1.1 การจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้งไปติดตั้งในบริเวณที่ผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งเพศชาย ใชบริการหรือพบปะและทํากิจ กรรมรวมกันมากที่สุดภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน
สนามกีฬา รานอาหาร รานคาสวัสดิการ เปนตน
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1.1.2 การสรางเครือขายและประชาสัม พันธขาวสาร ทางสื่อออนไลนและ Social
Network ซึ่งสามารถกระตุนและเขาถึงตัวผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพศชาย ไดมากที่สดุ
1.2 ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก
1.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สนใจออกไปใชสิทธิมากขึ้น โดย
จั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ ร า นค า ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มอบคู ป องส ว นลดให สํ า หรั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มาใชสิทธิเลือกตั้งสภาพนักงาน สามารถนําไปเปนสวนลดในการใชบริการรานคาตางๆ
เชน รานคาสวัสดิการ รานอาหาร รานกาแฟ เปนตน
1.2.2 หากสังกัดคณะใหญ หนวยเลือกตั้งอยูไกล สภาพนักงานจัดใหมีหนวยเลือกตั้ง
มากกวา 1 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชสทิ ธิออกเสียงเลือกตั้ง
2. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา
2.1 ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก
2.1.1 การเพิ่มทางเลือกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกลุมบุคลากรระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือต่ํากวา สามารถเลือกชองทางการใชสิทธิ์ตามที่ตนเองสะดวก เนื่องจากบุคลากรที่อยูในกลุมนี้
อาจมีเวลาการปฏิบัติงานแบบเขากะ เชน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีการเขากะชวงเวลากลางคืนและ
หยุดพักในชวงเวลากลางวัน สภาพนักงานจะจัดใหมีการเลือกตั้งออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร
ดังเชนที่กลุมผูบริหารไดเสนอแนะไววา ควรมีการเลือกตั้งออนไลน เปนตน
2.1.2 ดวยการเลือกตั้งที่ผานมา จากสถิติจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จะเห็น
วาคณะเล็กจะมีอัตราสวนผูมาใชสิทธิมากกวาคณะใหญ ดังนั้นสภาพนักงานควรจัดทําขอตกลงรวมกับผูบริหาร
คณะ โดยกําหนดตัวชี้วัดเปนจํานวนรอยละของผูมาใชสิทธิออกเสียงภายในคณะตนเอง เพื่อแสดงออกถึงระดับ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของบุคลากรที่สังกัด มีการประเมิน และสงผลการประเมินใหผูบริหารคณะรับทราบ
3. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ
3.1 ดานความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ไดแก
3.1.1 จัดประชุมกลุมบุคลากรที่มีสถานภาพลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ เพื่อ
ชี้แจง สรางความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ใหเห็นความสําคัญของการใชสิทธิเลือกตั้ง
3.2 ดานสภาพนักงานอธิบายและชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงภารกิจบทบาทและความ
เปนไปตางๆ ของสภาพนักงาน ไดแก
3.2.1 ใหบุคลากรในคณะหนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการสภาพนักงาน
ปละ 1 ครั้ง สําหรับคณะหนวยงานที่มีตัวแทนเปนกรรมการสภาพนักงานโดยวิธีลับ เพื่อใหกรรมการสภา
พนักงานไดทราบผลการปฏิบัติงานในมุมมองของบุคลากรในคณะหนวยงานตนเอง
3.3 ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก
3.3.1 หากหนวยงานใดมีการกระตุนใหบุคลากรตนเองมาใชสิทธิเลือกตั้งครบตาม
จํานวนผูมสี ิทธิ มหาวิทยาลัยและสภาพนักงานจัดใหมีใบประกาศแสดงความชื่นชมในการรับผิดชอบตอหนาที่
และการเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งสภาพนักงาน มอบใหแกหนวยงาน
3.3.2 กําหนดการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเขาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน หากในป
นั้นๆ มีการเลือกตั้งใหกําหนดคาคะแนนของการมีสวนรวมการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
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4. กลยุทธกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตอกลุมผลิตบัณฑิต
4.1 ดานความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน ไดแก
4.1.1 การจัดประชุมสัญจรตามคณะ/หนวยงาน เพื่อชี้แจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาท การทํา งานของสภาพนั ก งาน ดั ง เช น ที่ก ลุ ม ผูบ ริ ห ารและกลุม ผู มีสิ ท ธิอ อกเสี ย งเลื อกตั้ ง ได ใ ห
ข อ เสนอแนะไว ว า ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม บุ ค ลากรแต ล ะคณะ/หน ว ยงาน เพื่ อ รั บ ฟ ง ป ญ หา ข อ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะตางๆ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 3 เดือนตอ 1 ครั้ง หรือเปดเวทีพูดคุยรวมกันระหวางกรรมการสภา
พนักงานกับบุคลากร ระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการทํางาน และเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย
มารับฟงและแกไขปญหารวมกัน
4.2 ดานสภาพนักงาน สามารถอธิบายและชี้แจงใหบุคลากร ทราบถึงภารกิจบทบาทและ
ความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงาน ไดแก
4.2.1 สภาพนักงานจัดทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานใหบุคลากร
เขาใจงายมากขึ้น
4.3 ดานเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
แกไขปญหาไดหรือสามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการ และดานสภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะนั้นๆ ไดแก
4.3.1 สภาพนั ก งานจั ด ทํ า กล อ งรั บ ฟ ง สํ า หรั บ ให บุ ค ลากรเสนอป ญ หาและ
ขอเสนอแนะ จัดใหมีทุกคณะ และตรวจสอบกลองรับฟงสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถดําเนินการแกปญหา
นั้นไดทันเวลา
4.4 ดานความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงาน ไดแก
4.4.1 บุคลากรกลุมผลิตบัณฑิตยังไมพึงพอใจตอการดําเนินงานของสภาพนักงานมาก
นัก ดังนั้นสภาพนักงานควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงาน มุงการดําเนินงานเชิงรุกใหมากขึ้น กําหนด
แผนการดําเนินงานที่เอื้อประโยชนตอบุคลากรใหมาก เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานของ
สภาพนักงาน
ผูวิจัยไดรวบรวมกลยุทธที่ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เขาเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินงาน
ประจําปของสภาพนักงาน และไดใหความสําคัญกับกลยุทธ 2 ขอที่สามารถดําเนินการไดทันที คือ การประชุม
สัญจรตามคณะ/หนวยงาน และการทําเพลงรณรงคบทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในคราวถัดไปไมต่ํากวารอยละ 70
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ควรเตรียมความพรอมในการจัดการเลือกตั้งไวลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งป เพื่อเตรียมความ
พรอมในดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ การรณรงคใหบุคลากรออกมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
2. เมื่อมีการเลือกตั้งควรเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง เชน ในคณะใหญควรจัดใหมีคูหาเลือกตั้งไมนอยกวา 2 จุด
3. ควรจัดใหมีการเพิ่มเติม ความรูเ กี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งใหแกบุคลากร เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของในการดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตาง ๆ เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น
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5.2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงปจจัยใดที่ทําใหบุคลากรไมมาใชสิทธิในการเลือกตั้ง
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของสภาพนักงานที่ใหผลตรงตามความตองการ และความ
คาดหวังของบุคลากร และผูบริหารของมหาวิทยาลัย
3. ควรศึกษาถึงคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่พงึ ประสงคของประธานสภาพนักงาน กรรมการ
สภาพนักงาน เพื่อใชเปนขอมูลใหกับบุคลากรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งสภาพนักงาน
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ประวัติผูวิจัย
นางพิสมัย พวงคํา
ตําแหนง
การศึกษา
ประสบการณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
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2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแกน : 2551
1. ประธานเครือขายผูปฏิบัตงิ านสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ป 2551 – ปจจุบัน

นางสาวรจนา หมวดศรี
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ลูกจางชั่วคราว
การศึกษา
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน : 2554
ประสบการณ
1. จัดการระบบสารสนเทศ
2. การวิเคราะหและรายงานคุณภาพ

ผ_1

ภาคผนวก

ผ_2
ประเด็นคําถามเชิงลึก
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหผูมีสิทธิ์ออกเลือกตั้งมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอย
1.1 เวลา
- ติดราชการตางจังหวัด/ตางประเทศ
- กิจธุระจําเปนเรงดวน ที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
- ติดภารกิจปฏิบัติหนาสําคัญ โดยไมสามารถละเวนหนาที่ได
- เหตุสุดวิสัยอื่นๆ
- อยากใหเพิ่มชองทางอื่นๆ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม ถามี ใหยกตัวอยางเปน
ขอๆ
1.2 การประชาสัมพันธ
- การไมมีปายคัทเอาทประชาสัมพันธการเลือกตั้งตามจุดสําคัญภายในมหาวิทยาลัย ถือเปน
สาเหตุของการหนึ่งที่ทําใหบุคลากรไมรับรูขาวสารอยางทั่วถึงหรือไม
- ชองทางการประชาสัมพันธผาน pop mail ทําใหบุคลากรรับรูขาวสารอยางทั่วถึงหรือไม
- ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของสภาพนักงาน
- ประชาสัมพันธบน Page Facebook ของกลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
- การเวียนหนังสือประชาสัมพันธไปยังคณะ/หนวยงาน มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
ภายในหนวยงานหรือไม
- อยากใหเพิ่มการประชาสัมพันธในชองทางอื่นๆ หรือไม ถามี ใหยกตัวอยางเปนขอๆ
1.3 การไมเขาใจบทบาท หนาที่ของสภาพนักงาน จึงไมเห็นความสําคัญของการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน คิดวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสียในการทํางานของสภา
พนักงาน หรือประเด็นอื่นๆ ที่ทําใหกรเลือกตั้งสภาพนักงานไมมีความนาสนใจ มีหรือไม ถามี ยกตัวอยางเปน
ขอๆ
2. เพื่อหาวิธีในการรณรงคใหผูมีสิทธิ์ออกมาใชสิทธิ์ใหมากขึ้น
3. เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาพนักงาน
3.1 กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญ ติดตามขาวสารและกิจกรรมของสภาพนักงาน
3.2 สนับ สนุนผูสมัครรับ เลือกตั้ง ที่ดี เปนตัวแทนเขามาปฏิบัติห นาที่เพื่อเปนกระบอกเสียงของ
สวนรวม
3.3 สามารถเสนอปญหาใหสภาพนักงานดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสิทธิเลือกตั้งตอการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
ขอชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
5) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………….
3. สถานภาพ
1) ลูกจางประจํา
2) พนักงานราชการ
3) พนักงานมหาวิทยาลัย
4) ขาราชการ
5) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………….
4. คณะ/หนวยงานตนสังกัด......................................................................................................................
ตอนที่ 2 บทบาทและความสําคัญของสภาพนักงาน/ การประชาสัมพันธขาวสาร/ การมีสวนรวมในกิจการของ
สภาพนักงาน กรณีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
1. ทานมีความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด (เลือก 1 ขอ)
มีความเขาใจเปนอยางดี
มีความเขาใจบางเล็กนอย
ไมเขาใจเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานเห็นดวยกับบทบาทหนาที่ของสภาพนักงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาพนักงาน
พ.ศ. 2558 ขอ 9 สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย
(2) สง เสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย กับ พนักงานมหาวิทยาลัย และระหวาง
พนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
หรือไม (เลือก 1 ขอ)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย เพราะ โปรดระบุ)..........................................................................................................
และควรมีบทบาท หนาที่อยางไรเพิ่มเติมบาง....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ผ_2
ผ_4
3. กรรมการสภาพนักงานทีเ่ ปนตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน สามารถอธิบายและชี้แจงใหบุคลากรในคณะ/
หนวยงานของตน ทราบถึงภารกิจบทบาทและความเปนไปตางๆ ของสภาพนักงานไดเปนอยางดีใช
หรือไม (เลือก 1 ขอ)
สามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนอยางดี
สามารถชี้แจงและอธิบายไดเปนบางครั้ง
ไมสามารถชี้แจงและอธิบายไดเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)...........................................................
.......................................................................................................................................................................
4. เมื่อบุคลากรเกิดปญหาในการทํางาน สภาพนักงานสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหาไดหรือ
สามารถใหขอแนะนําในการดําเนินการไดอยางเขาใจถี่ถวนใชหรือไม (เลือก 1 ขอ)
สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดทุกครัง้
สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญหาไดเปนบางครัง้
ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือแนะนําวิธีการแกปญ
 หาไดเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).....
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. สภาพนักงานรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากรและมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะนั้นๆ ใชหรือไม (เลือก 1 ขอ)
รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะทุกครั้ง
รับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเปนบางครั้ง
ไมรับฟงและดําเนินการตามขอเสนอแนะเลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)..........................................
.......................................................................................................................................................................
6. การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา ทานไดรับการประชาสัมพันธขาวสารจากชองทางใดบาง และ
อยากใหเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขาวสารหรือไมพรอมยกตัวอยาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
บอรดประชาสัมพันธของคณะ/หนวยงาน
Pop Mail
หนังสือเวียน
ชองทางการประชาสัมพันธขาวสารที่อยากใหมีเพิ่มเติม (โปรดระบุ).............................................
.......................................................................................................................................................................
7. สภาพนักงานมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหบุคลากรรับรู เชน บอรดประชาสัมพันธ e-mail ฯลฯ
และ กรรมการสภาพนักงานมีการบอกตอขอมูลขาวสารตางๆ ของสภาพนักงานใหบุคลากรภายในคณะ/
หนวยงาน รับรูอยางสม่ําเสมอหรือไม (เลือก 1 ขอ)
มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ เปนอยางดีทุกครั้ง
มีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ เปนบางครั้ง
ไมมีการประชาสัมพันธและบอกตอขาวสารตางๆ เลย เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).............................

ผ_2
ผ_5
8. ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานของสภาพนักงานมากนอยเพียงใด (เลือก 1 ขอ)
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย
ไมพึงพอใจเลย เพราะ (โปรดระบุ)..................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ในการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ที่ผานมา ทานไดไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม (เลือก 1 ขอ)
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมไดไปใชสิทธิเลือกตัง้ เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).............................................................................
......................................................................................................................................................................
10. ถามีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ทานจะลงสมัครหรือไม (เลือก 1 ขอ)
ไมสมัคร เพราะ..............................................................................................................................
สมัครอยางแนนอน และทานจะมีนโยบายในการทํางานอยางไร โปรดระบุ……………………………………
......................................................................................................................................................................
11. ใหทานยกตัวอยางกิจกรรมที่คิดวาจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาพนักงาน
และสามารถรับฟงปญหาทีเ่ กิดขึ้นในปจจุบัน ทานคิดวากิจกรรมใดเหมาะสมและเกิดประโยชนมากทีส่ ุด
(โปรดระบุ)....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ปญหา / ขอเสนอแนะ ( ปญหาที่ทานคิดวากําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอยากเสนอแนะแนวทางแกไข)
ปญหา
ขอเสนอแนะ

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
1. .. .................................................................................................................................
2. .. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชน ผูจัดทําจะนําขอมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนางานใหดียงิ่ ขึ้นตอไป.
------------------------------

