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ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จ ังหวัดนครนายก
The Alienation and Engagement for Local Development of Personnel of
Subdistrict Administrative Organizations in the Area of Ban Na District,
Nakhon Nayok Province
สิงห์ทอง แช่มช้อย 1
Singthong chamchoiy 1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ
และระดับการศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ของความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยการ
เก็บข้อมูลจากประชากรทัง้ หมดรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 222 คน โดยแยกเป็นดังนี้ ข้าราชการ จำ� นวน 143 คน และพนักงาน
จ้าง จ�ำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.953 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
(Percentage) เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าสถิติทีแบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(one way ANOVA) และหากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จะท�ำการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า : 1) ความรู้สึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อำ� เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
1
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โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความรู้สึกไร้อ�ำนาจ ด้านความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึก
โดดเดี่ ย ว ความรู ้ สึ ก ไร้ ค วามหมาย ด้ า นความรู ้ สึ ก แปลกแยกจากตนเอง ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นความมุ ่ ง มั่ น ใน
การพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับ
องค์กร ด้านความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้านความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก
ด้านความตัง้ ใจในการสร้างผลงานทีด่ เี ลิศ และด้านความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร ตามลำ� ดับ
2) ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น จ�ำแนกตามปัจจัยประเภทของงาน เพศ อายุ และระดับการศึกษา
โดยเมื่อจ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้นปัจจัยระดับการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำ บล โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบ อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ำ และเรี ย งล� ำ ดั บ จาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านความตั้งใจในการสร้างผลงาน
ที่ดีเลิศ ด้านความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก ด้านความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร และ
ด้านความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ค�ำส�ำคัญ : ความรู้สึกแปลกแยก ความมุ่งมั่น
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the alienation and engagement for local development of
personnel of Subdistrict Administrative Organizations in the area of Ban Na district, Nakhon Nayok province, 2)
study the engagement for local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations classified by
job type, gender, age and education level, and 3) study the relationship between the alienation and engagement for
local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations. The sample of this study was the civil
servants and hired employees of 10 Subdistrict Administrative Organizations (SAO) in the area of Ban Na district
and used 222 respondents from the total population, divided into 143 civil servants and 79 hired employees. The
tool for data collecting was a 4 level of rating scale questionnaire with reliability at 0.953. The statistics used to
analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, one way ANOVA
with Scheffe ’s method of Post Hoc and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The research findings were as follows : 1) The alienation and engagement for local development of personnel of
Subdistrict Administrative Organizations were, overall, at a high level. Considering each aspect individually found that all
aspect were at a high level also and ranked from the highest mean was powerless, normless , loneliness , meaninglessness,
self alienation, respectively. The engagement was, overall, at a high level. Considering each aspect individually found
that all aspect were at a high level also and ranked from the highest mean was the intension of membership, positive
perception, intension of excellent performance, and intension of good member, respectively. 2) The engagement for
local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations classified by job type, gender, age and
education level revealed that overall of the different job type, gender, age had differed at a statistical significance
level of 0.05, except for the education level. 3) The relationship between the alienation and engagement for local
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development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations was, overall, at a negative low correlation,
and ranked from the high to low was the intension of good member, the intension of excellent performance, the
positive perception, the intension of membership, and the intension of obstacle fighting, respectively.
Keywords : Alienation, Engagement
บทน�ำ

การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น การปกครอง
ที่ รั ฐ บาลให้ อ�ำ นาจหรื อ กระจายอ� ำ นาจไปให้ ห น่ ว ย
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น มี ส ่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งที่ แ ละ
ชุ ม ชนโดยมี อ งค์ ก รผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ มี อิ ส ระในการใช้
ดุลยพินจิ มีเจ้าหน้าทีแ่ ละงบประมาณ ในการดำ� เนินงาน
แยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ก็มไิ ด้มอี ธิปไตย ในตัวเอง ยังต้องอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของรัฐบาลกลางตามกรอบแห่งกฎหมาย
การปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ทั่ ว ไป เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลและเทศบาล และรู ป แบบพิ เ ศษ
เช่ น กรุ ง เทพมหานครและพั ท ยาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน [1]
อย่ า งไรก็ ตาม สิ่ง ส�ำคัญ ในการพัฒนาท้อ งถิ่ น
คือการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่น ใน
ฐานะที่เป็นสัตว์สังคมผู้สร้างสรรค์ แต่ผู้พัฒนาท้องถิ่น
ส่ ว นใหญ่ มี โ อกาสในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น้ อ ยมาก
เนื่องจากพวกเขาได้ถูกกักขังอยู่ในการแบ่งงานกันท�ำที่
มีการควบคุมตามล�ำดับชัน้ ติดอยูก่ บั การท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซาก
จ�ำเจ จนไม่มโี อกาสทีจ่ ะใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ [2]
เพราะฉะนั้นในการพัฒนาท้องถิ่นจึงท�ำให้เกิดความ
รู้สึกแปลกแยกขึ้น นอกจากนี้สภาพที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
แก่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ รวมทั้งขาดทักษะและ
ความเป็นอิสระในการบริหาร ทั้งนี้ก็เพราะว่า การมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานส่วน
ต�ำบลยังน้อยอยู่” การขาดอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งในแง่ การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำ� บลส่วนต่าง ๆ นัน้
ได้ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำ� บลซึง่ เป็นสาเหตุทำ� ให้พวกเขา เกิดความ
รูส้ กึ แปลกแยกทัง้ ต่อผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงาน รวมถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ ทีย่ งุ่ ยากและสลับซับซ้อนทีท่ ำ� ให้การ
พัฒนาท้องถิ่นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ และ
เมื่อพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกิดความรู้สึก
แปลกแยกเช่นนี้แล้ว ย่อมท�ำให้มีความรู้สึก เบื่อหน่าย
ต่องานที่ตนปฏิบัติ ทั้งยังจะเป็นการน�ำมาซึ่งอคติใน
หน่วยงานของตนเอง [3]
พฤติกรรมของการมีความรูส้ กึ แปลกแยกดังกล่าว
นั้น อาจจะท�ำให้ฝ่ายบริหารได้รับผลกระทบกระเทือน
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งการบริหาร
งานภายในองค์กรด้วยนอกจากนั้นก็อาจะมีการต่อต้าน
แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน มีการ
สร้างวัฒนธรรมกลุม่ ย่อยขึน้ ซึง่ อาจจะสร้างความล�ำบาก
ต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกได้ [4]
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมานี้ ท� ำ ให้ พ นั ก งาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่มีแรงจูงใจ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไป
สู่การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหยุดชะงัก
หรือเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อจะได้หา
แนวทางในการประสานความรู้สึกแปลกแยกและสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานองค์การบริหารต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความรูส้ กึ แปลกแยกและความมุง่ มัน่
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
		 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกแปลกแยกกับ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก จ� ำ แนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ครัวเรือน
3.เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ แปลก
แยกในการพัฒนาท้องถิ่นกับความมุ่งมั่นของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก
สมมติฐานของการวิจัย
1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ ปี ระเภท
ของงานต่างกันมีความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ใน
การพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
2. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บลทีม่ เี พศต่าง
กันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นแตกต่างกัน
3. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บลทีม่ อี ายุตา่ ง
กันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นแตกต่างกัน
4. พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลที่ มี
สถานภาพต่างกันมีความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
5. พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความรู้สึกแปลกแยกกับ ความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
6. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บลทีม่ อี ายุงาน
ที่ต่างกันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
7. พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีรายได้
ครัวเรือนต่างกันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่าง

8. ความรูส้ กึ แปลกแยกมีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาค
ผกผันกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก จ�ำนวน 222 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ความรู้สึกไร้อ�ำนาจ
1.2 ความรู้สึกไร้ความหมาย
		 1.3 ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
		 1.4 ความรู้สึกโดดเดี่ยว
1.5 ความรู้สึกแปลกแยกจากตนเอง
2. ศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ดังนี้
		 2.1 ความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับ
องค์กร
		 2.2 ความตัง้ ใจในการรับรององค์กรในทางบวก
		 2.3 ความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค
		 2.4 ความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร
2.5 ความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ขอบเขตด้านตัวแปร
ความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ตัวแปรอิสระ ได้แก่

1. ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่
1. ประเภทของงาน จ�ำแนกเป็น ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง
2. เพศ จ�ำแนกเป็น เพศชาย และเพศหญิง
3. อายุ จ�ำแนกเป็น 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี
และ 51-60 ปี
4. สถานภาพ จ�ำแนกเป็น โสด, สมรส, หย่าร้าง
และแยกกันอยู่
5. ระดับการศึกษา จ�ำแนกเป็น ต�่ำกว่าปริญญาตรี,
ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี
6. อายุงาน จ�ำแนกเป็น 1-3 ปี, 4-8 ปี และ 8 ปี ขึ้นไป
7. รายได้ครัวเรือน จ�ำแนกเป็น 5,000-10,000 บาท,
10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,000
บาท ขึ้นไป
2. ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
1. ความรู้สึกไร้อ�ำนาจ
2. ความรู้สึกไร้ความหมาย
3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว
5. ความรู้สึกแปลกแยกจากตนเอง
ตัวแปรตาม ได้แก่
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
1. ความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร
2. ความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก
3. ความตัง้ ใจในการพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
4. ความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์กร
5. ความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก 10 แห่ง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านนา
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าขะ
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านพริก

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
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4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาเพิ่ม
5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีกะอาง
6. องค์การบริหารส่วนต�ำบลอาษา
7. องค์การบริหารส่วนต�ำบลพิกุลออก
8. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางอ้อ
9. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านพร้าว
10. เทศบาลต�ำบลบ้านนา
ขอบเขตด้านเวลา
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เวลาในการศึกษาวิจยั เป็นเวลา 3 เดือน
ภายในปีการศึกษา 2559
วิธีด�ำเนินการวิจัย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
(Independent Variable) (Dependent Variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ประเภทของงาน
2. เพศ
3. อายุ
4. สถานภาพ
5. ระดับการศึกษา
6. อายุงาน
7. รายได้ครัวเรือน

ความรู้สึกแปลกแยก
ในการพัฒนาท้องถิน่ 5 ด้าน
1. ความรู้สึกไร้อ�ำนาจ
2. ความรู้สึกไร้ความหมาย
3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว
5.ความรู้สึกแปลกแยกจาก
ตนเอง

ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
1. ความตั้ ง ใจในการ
ด� ำ รงสมาชิ ก ภาพ
กับองค์กร
2. ความตั้ ง ใจในการ
รับรององค์กรในทาง
บวก
3. ความตั้ ง ใจในการ
พยายามไม่ ย ่ อ ท้ อ
ต่ออุปสรรค
4. ความตั้ ง ใจในการ
กระท�ำตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร
5. ความตั้ ง ใจในการ
สร้างผลงานที่ดีเลิศ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

18

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้สึก
แปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก” และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ สึ ก แปลกแยกกั บ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำ� บล เพือ่ เปรียบเทียบความรูส้ กึ แปลกแยก
กั บ ความมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ
ประเภทของงาน อายุงาน และรายได้ครัวเรือน ต่างกัน
ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดังนั้นผู้ท�ำการ
วิจัยจึงได้น�ำเสนอ วิธีการด�ำเนินการวิจัยไว้ ดังนี้
ประชากรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ� บลในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทัง้ สิน้
10 แห่ง จ�ำนวน 222 คน
กรอบแนวคิดและการก�ำหนดตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดและ
ตัวแปรในการศึกษาไว้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้สึก
ไร้อ�ำนาจ 2) ความรู้สึกไร้ความหมาย 3) ความรู้สึก
ไร้บรรทัดฐาน 4) ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว และ 5) ความรูส้ กึ
แปลกแยกจากตนเอง
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ใน 5 ด้าน ดังนี้ ประกอบด้วย 1) ความตั้งใจ
ในการดำ� รงสมาชิกภาพกับองค์กร 2) ความตัง้ ใจในการ
รับรององค์กรในทางบวก 3) ความตั้งใจในการพยายาม
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค 4) ความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์กร และ 5) ความตัง้ ใจในการสร้างผล
งานที่ดีเลิศ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท
ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ แบบสอบถาม
จ�ำนวน 222 ฉบับ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูล
เอกสาร ต�ำราวิชาการ หนังสือ บทความ หลักฐานทาง
วิชาการที่สามารถเปิดเผยได้ และผลงานวิจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scales) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา อายุงาน รายได้ครัวเรือน เป็น
แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึก
แปลกแยกในพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบล 5 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้สึก
ไร้ อ� ำ นาจ ความรู ้ สึ ก ไร้ ค วามหมาย ความรู ้ สึ ก ไร้
บรรทัดฐาน ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว และความรูส้ กึ แปลกแยก
จากตนเอง มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า ตาม
วิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งระดับในการวัด
ออกเป็น 4 ระดับ (Rating Scales)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่น
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล 5 ด้าน ประกอบด้วย ความตั้งใจในการ
ด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร ความตั้งใจในการรับรอง
องค์การในทางบวก ความตัง้ ใจในการพยายามไม่ยอ่ ท้อ
ต่ออุปสรรคความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์กร และความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ในหน้าที่ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ชนิด 4 ระดับ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการใช้เป็นแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้ มีล�ำดับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้ากรอบแนวคิดจากเอกสาร ต�ำรา
หนังสือ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ แปลกแยก
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อค�ำถาม ในแบบสอบถาม
2. ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
เอกสาร ต� ำ รา หนั ง สื อ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และให้
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย
3. สร้ า งแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม ขอบเขต
เนื้อหาของการวิจัย
4. น� ำ แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
5. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเพื่อหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา
6. ร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรง
คุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC)
7. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
จำ� นวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ ตามค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1.ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการกรอก
แบบสอบถาม ส�ำหรับการวิจัยไว้ให้อย่างละเอียด
2. เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ตามกลุ่ม
เป้าหมาย คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
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อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำนวน 222 ฉบับ
การวัดค่าตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบ Likert
Scales 4 ระดับ ส�ำหรับวัดค่าตัวแปร ทั้งหมด สาเหตุ
ที่ใช้จ�ำนวน 4 ระดับ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการวัดความ
รู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นไปทาง
ลบหรือบวกต่อความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา ท้องถิน่ โดยได้ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับข้อค�ำถามที่เป็นข้อค�ำถาม เชิงบวก
(Positive) และข้อค�ำถาม เชิงลบ (Negative) ที่สร้าง
ขึ้นจ�ำนวน 96 ข้อ โดยได้ก�ำหนด การวัดค่าตัวแปร ซึ่ง
เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดย
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ 0.75 ขึ้นไปปัดเป็นเลขจ�ำนวน
เต็ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ซึ่งแยกวิเคราะห์
ตามล�ำดับ ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู ้ สึ ก แปลกแยกกั บ
ความมุ ่ งมั่ น ในพั ฒ นาท้ องถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( Χ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ค่าเฉลี่ยความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่น
ในพัฒนาท้องถิ่น จ�ำแนกตามเพศและอายุงาน ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ส�ำหรับจ�ำแนกตาม อายุ และระดับ
การศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) หรือ F-test
4. หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
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รายคูด่ ว้ ยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffé) หรือ Tukey หรือ LSD
5. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสาน
ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในพัฒนาท้องถิ่น
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ความ
สั ม พั น ธ์ โ ดยการวิ เ คราะห์ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยการ
วิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(Discrimination) โดยทดสอบค่าที (t-test) และหาค่า
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั นี้ มีสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั 2 ประเภท ได้แก่
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)
เฉลี่ ย ( Χ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป
2. สถิตอิ นุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics)
ได้แก่
		 2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยความ
รูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในพัฒนาท้องถิน่ จ�ำแนก
ตามเพศและอายุงาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test)
		 2.2 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) หรือ F-test
		 2.3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) หรือ Tukey หรือ
LSD (ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ)
		 2.4 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยการ
วิ เ คราะห์ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ร ายข้ อ
(Item Analysis) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
โดยทดสอบค่ า ที (t-test) และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability)โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
	 1. ความรู้สึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความ
รู้สึกไร้อ�ำนาจ ด้านความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึก
โดดเดี่ ย ว ความรู ้ สึ ก ไร้ ค วามหมาย ด้ า นความรู ้ สึ ก
แปลกแยกจากตนเอง ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นความมุ ่ ง มั่ น
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต� ำ บลโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความตั้งใจ
ในการด� ำ รงสมาชิ ก ภาพกั บ องค์ ก ร ด้ า นความตั้ งใจ
ในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้านความตั้งใจ
ในการรั บ รององค์ ก รในทางบวก ด้ า นความตั้ ง ใจ
ในการสร้ า งผลงานที่ ดี เ ลิ ศ และด้ า นความตั้ ง ใจใน
การกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตามล�ำดับ
2) ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
จ�ำแนกตามปัจจัยประเภทของงาน เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา โดยเมื่อจ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ
อายุ พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยระดับการศึกษา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกแปลกแยกกับ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงลบ อยู่
ในระดับต�ำ่ และเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
ความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ด้านความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ ด้านความ
ตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก ด้านความตั้งใจ
ในการด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร และด้านความตั้งใจ
ในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้สึกแปลกแยกกับความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด นครนายก
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความรู้สึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต�ำ่ ได้แก่ ด้านความรูส้ กึ
ไร้อ�ำนาจ ด้านความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึก
โดดเดี่ยว ความรู้สึกไร้ความหมาย และด้านความรู้สึก
แปลกแยกจากตนเอง ตามล�ำดับ
2. ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความตั้งใจในการ
พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้านความตั้งใจในการ
สร้างผลงานที่ดีเลิศ ความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพ
กับองค์กร ความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร และด้านความตั้งใจในการรับรององค์กร
ในทางบวก
3. ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะความรู ้ สึ ก
แปลกแยกในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก จ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำแนกตามประเภท
ของงานและเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
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ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรียบเทียบความมุ่งมั่น ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำแนกตามอายุ พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ
ในการรับรององค์กรในทางบวก และด้านความตัง้ ใจใน
การพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง
กัน
6. ผลการเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ� ำ เภอบ้ า นนา จั งหวั ดนครนายก จ� ำ แนกตามระดั บ
การศึ ก ษา พบว่ า ทั้ ง โดยรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า น
ไม่แตกต่างกัน
7. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมทุก
ด้าน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กับ ความมุ่งมัน มีค่า
.502 และ .443 ตามล�ำดับ และเป็นค่าที่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.01 ส่วนความรูส้ กึ ไร้อำ� นาจ ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว
การรับรององค์กรในทางบวก และสร้างผลงานทีด่ เี ลิศ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับ ความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
8. ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสั มพั นธ์ ในทิ ศทางตรงกัน ข้ ามกับ ความมุ ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
กล่าวได้ว่า เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกแปลกแยกเพิ่มขึ้น
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นจะลดน้อยลง ในทาง
ตรงกั น ข้ า ม ถ้ า บุ ค ลากรมี ค วามลดลง ความมุ ่ ง มั่ น
ในการพัฒนาท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้น ความรู้สึกแปลกแยก
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงกั น ข้ า มกั บ ด้ า นการสร้ า งผลงานที่ ดี เ ลิ ศ อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า ความรู้สึกแปลกแยกใน
การพัฒนาท้องถิน่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
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กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 กล่าวได้ว่า เมื่อบุคลากรมีความรู้สึก
แปลกแยกเพิ่มขึ้น ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
จะลดน้อยลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคลากรมีความลดลง
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ พิจารณา
ในแต่ละด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้
ความรู ้ สึ ก แปลกแยกในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับด้านการสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านไร้อำ� นาจ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้านการสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศ แต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับด้านการด�ำรง
สมาชิกภาพขององค์กร ด้านการรับรององค์กรในทาง
บวก และด้านความพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค กระทำ�
ตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และ
ความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านไร้
ความหมายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้าน
ความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่มีทิศทางตรงกัน
ข้ า มกั บ ด้ า นการด� ำ รงสมาชิ ก ภาพขององค์ ก ร ด้ า น
การรั บ รององค์ ก รในทางบวก และกระท� ำ ตนเป็ น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กร และสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านไร้
บรรทัดฐานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้าน
การด�ำรงสมาชิกภาพขององค์กรแต่มีทิศทางตรงกัน
ข้ามกับด้านการรับรององค์กรในทางบวก ด้านความ
พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระท�ำตนเป็นสมาชิกที่
ดีต่อองค์กร และสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
โดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้าน
การดำ� รงสมาชิกภาพขององค์กร ด้านการรับรององค์กร
ในทางบวก ด้านความพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค แต่มี
ทิศทางตรงกันข้ามกับ ด้านการสร้างผลงานทีด่ เี ลิศ และ
ด้านกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ด้ า นความรู ้ สึ ก แปลกแยกจากตนเองมี ค วาม
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้านกระทำ� ตนเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กร และด้านการสร้างผลงานที่ดีเลิศแต่มี

ทิศทางตรงกันข้ามกับการด�ำรงสมาชิกภาพขององค์กร
การรับรององค์กรในทางบวก และด้านความพยายาม
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ งความรู ้ สึ ก แปลกแยกกั บความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2. เพื่อทราบถึงความแตกต่างทางด้านความรู้สึก
แปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ที่มีประเภทของงาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อายุงานและรายได้ครัวเรือน
3. เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำคัญให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงความ
รูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
เอกสารอ้างอิง
[1] เกษียร เตชะพีระ. (2526). “ความแปลกแยกและ
ปัญหามนุษยธรรม”, วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2526).
[2] Durkheim, Emile, (1951), Suicide-A Study in
Sociological, อ้างใน, วรวรรณ พัฒนเจริญ, “ความ
แปลกแยกในองค์การ : กรณีศกึ ษาพนักงานสำ� นักงาน
ประปาเขต 9 เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค”,
วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2548.
[3] Seeman, Melvin : 1959, “On the Meaning of
Alienation”, อ้างใน,วรวรรณ พัฒนเจริญ, “ความ
แปลกแยกในองค์ ก าร : กรณี ศึ ก ษาพนั ก งาน
ส�ำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ การประปา
ส่วนภูมิภาค”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่), 2548.

[4] สวัสดิ์ มณีรตั น์. (2547). “ความรูส้ กึ แปลกแยกทาง
การเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีประชากรเขตบึงกุ่ม
กรุ ง เทพมหานคร”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง).

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

23

