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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน อยู่ที่ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน 364 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ค่าทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OnewayANOVA) (T-Test) และเปรียบเทียบรายคู่ F–Test
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อยู่ที่ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่ศึกษาส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามมี อายุ 20–40 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1– 5 ปี ชั้นยศนายทหารประทวน
175 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี 178 คน ระดับเงินเดือน 15,000–25,000 บาท และสังกัด ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน
702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 186 คน ตามลาดับ
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 กองบิน 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเตรียมและปฏิบัติการ
ใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด ด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การวิเคราะห์เป้าหมายโดย
ใช้เรดาร์) ด้านร่วมดาเนินการ ด้านการร่วมประเมินผล ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการร่วมคิด ด้านลาด
ตะเวนและแจ้ ง เตื อ นภั ย ทางอากาศ ด้ า นช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ทางธรรมชาติ ด้ า นการปฏิ บั ติ ส งคราม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ การเปรียบเทียบระดับ การมีส่วนร่วม กาลังพลของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิ น 7 จังหวัดสุราษฎร์ธ านี จ าแนกตามปัจจัยส่ วนบุ คคลพบว่า ผู้ที่มีชั้นยศ แตกต่างกัน ผู้ที่มีระดับ
การศึกษา ผู้ที่มีระดับเงินเดือน มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้ที่มีสังกัด
ผู้ที่มีอายุ ผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ ฝูงบิน 701 ฝูงบิน 702
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Abstract
The purposes of this research was to study the participation levels of Royal Thai Air
Force to Performances on Duty Responsibility Air Squadron 701 and Air Squadron 702, Wing
7, Suratthani, to compare the participation levels of Royal Thai Air Force to Performances on
Duty Responsibility Air Squadron 701 and Air Squadron 702, Wing 7, Suratthani classified with
individual factors, to study problems and recommendations in terms of the operation
development of Royal Thai Air Force to Performances on Duty Responsibility Air Squadron
701 and Air Squadron 702, Wing 7, The research instrument included the questionnaires
owned by 364 working troops of Royal Thai Air Force to Performances on Duty
Responsibility Air Squadron 701 and Air Squadron 702, Wing 7, Suratthani. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test as well as F-test.
The finding was found that most of the samplings were 175 forces of noncommissioned officers responding questionnaires ranged from 20-40 years with duration of
the 1-5 year operation, 178 holding a Bachelor Degree with salary of 15,000–25,000 baht and
186 persons of Air Squadron 701, Wing 7, Suratthani in order.
The participation of Royal Thai Air Force to Performances on Duty Responsibility Air
Squadron 701 and Air Squadron 702, Wing 7, Suratthani was overall at moderate level. Each
aspects were respectively considered by preparation and determined Air Force operation,
division-proved supervisions (Radar-targeted analysis), collaboration, evaluation, mutual
benefit sharing, co-operative–thinking, connaissance and air-raid warning, natural disastersfaced victims and electronic warfare operation. Comparing the participation levels of Royal
Thai Air Force to Performances on Duty Responsibility Air Squadron 701 and Air Squadron
702, Wing 7, Suratthani classified with individual factors found that ones who hold
appointment levels were different from ones who educate. Participation of ones who range
levels of salary was a statistically significant difference at 0.05 level. However, participations
among ones who stay in owned company, ones who are elderly and ones who have
duration of operation were the same.
Keyword : Participation, Duty responsibility, Air Squadron 701, Air Squadron 702

บทนา
ในปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชน ได้นาหลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพเข้ามาบริหารองค์กร
เพื่อให้องค์กรนั้นเกิดการพัฒนา และมีการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยยึดหลักการบริหารงาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับ หรือทราบหลักการบริหารงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
การทางานของบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นจะทาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทาให้บุคลากร
เหล่านั้นเกิดความรักในองค์กร และมุ่งจะตอบสนองให้องค์กรพัฒนา เนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นจะมีความรู้สึก
ในความเป็นเจ้าขององค์กร ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งเป็นการลดช่องว่างในการทางานและทาให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อนาปัญหานั้นมาแก้ไข
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ต่อไป ซึ่งหลักการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมเป็นแนวทางการบริหารที่มุ่งให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีบทบาทใน
การร่วมกันทางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มนั้ น ไม่ว่ าจะเป็นระดับครอบครั ว ระดับชุ มชน ระดับ โรงเรียน ระดั บ
องค์การ หรือระดับประเทศ นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เนื่องจากจะช่วยให้ผู้มี ส่วน
ร่วมเกิดความรู้สึกถึงความเป็น เจ้าของ (Ownership) ทาให้ ผู้มีส่ว นร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอม
ปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ
หลักการของการมีส่วนร่วมในการทางาน ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับ “การตัดสินใจ” (บุญชม ศรีสะอาด, 2550, น. 57) บิล โอ ไบรอัน กล่าวว่า องค์การจะมีบรรยากาศการ
ทางานที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ เมื่อเรามีส่วนร่วมในการเลือกโดยสมัครใจ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพของ
องค์การทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้วิจั ย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่ว นร่วมในการทางานเพราะการมีส่ วนร่วมของ
บุคลากรจะทาให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันแก้ปัญหา (จิตรศิริ ขันเงิน , 2547, น.42) เพราะเมื่อ
บุคลากรได้เข้ามามีส่ว นร่ วมในการทางานด้ว ยแล้ ว จะลดการต่อต้านเกี่ยวกับแนวคิดและการดาเนินงา น
รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครียดจากการทางาน ทาให้บุคลากรได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความสาเร็จ
ให้กับองค์กร รู้สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น และเกิดความรู้สึ กมีคุณค่าในตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และผูกพันกับองค์กร โดยบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการทางาน เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผน (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2550, น.57) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ (วรรณะ บรรจง, 2551, น.71) ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้
เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และทาให้เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป เพราะเมื่อบุคลากรมี
ความร่วมมือกันแล้วก็จะทาให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับปรุงพัฒนาบทบาท
หน้ าที่ ของการมีส่ ว นร่ ว มในการท างานให้ มี ส่ ว นร่ ว มตามบทบาทหน้าที่ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ องค์กร ใน
หน่วยงาน ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน
701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรี ย บเทียบระดับ การมีส่ วนร่ว มของกาลั งพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของ
ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม ของกาลังพลในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้าราชการทหารที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปซึ่งรับราชการทหารฝูงบิน
701 จานวน 220 คน ฝูงบิน 702 จานวน 142 คน รวม 362 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (ข้อมูล
ของกรอบอัตรากาพลประจาปี พ.ศ. 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ที่รับราชการทหารฝูงบิน
701และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาโดยวิธีกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณจาก
การ ใช้สูตรของ Taro Yamane และกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญอย่างมีสัดส่วนมีรายละเอียดดังนี้
2

เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
เมื่อ N = 362
e = 0.05
362
เมื่อแทนค่าจะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ n 

1  362 ( 0 . 05 )

2

= 190.026
ผู้วิจัยขอปัดเป็นตัวเลขกลม = 200 คน
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างของที่ใช้ในการวิจัยคือ = 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดยปรับปรุงมาจาก (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2550, น. 57) เพื่อสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ า ที่ ของ ฝู งบิ น 701และฝู ง บิ น 702 กองบิ น 7 จัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี โดยอาศัย แนวคิดและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง แบ่งโครสร้างออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหารที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมี
ส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ฝูงบิน 701และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทางาน จานวน 6 ข้อ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
จานวน 4 ข้อ
3. ความสาคัญของการมีส่วนร่วม
จานวน 4 ข้อ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
จานวน 4 ข้อ
5. กระบวนการหรือขั้นตอนการมีส่วนร่วม
จานวน 4 ข้อ

~ 193 ~

เกณฑ์ร ะดับการมีส่ว นร่ วมทางการเมืองของประชาชนในของทหารฝู งบิน 701 และฝู งบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะแบ่งโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert) มี 5 ระดับ (สุรวาท ทองบุญ, 2550, น. 74-75) และกาหนดระดับคะแนนขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ข้อความ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มตามบทบาทหน้ า ที่ ข องฝู ง บิ น จ านวน 5 ด้ า น
ประกอบด้วย
1. เตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด
2. ลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ
3. ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
5. ควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายทางอากาศ
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามปลายปิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701
และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับข้าราชการทหารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
กาลังพลในการปฏิบัติงานบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สุ ร าษฏร์ ธ านี ออกหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ถึ ง
ผู้บังคับฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ได้เสนอต่อ ผู้บังคับฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ให้ผู้บังคับฝูงบิน 701และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความอนุเคราะห์สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และ
ฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่าข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง อายุ 20–30 ปี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 5–10 ปี ชั้นยศ ส่วนใหญ่เป็นนายทหารประทวน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับเงินเดือน
ระหว่าง 15,000–25,000 บาท และ สังกัด ฝูงบิน 701 เป็นส่วนใหญ่
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิ น 7 จั ง หวั ด สุ ร าษฎ ร์ ธ านี ในภาพรว มพบว่ า ด้ า นการร่ ว มคิ ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
รองลงมา ด้ า นร่ ว มด าเนิ น การ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ด้ า นกา รร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ด้านการร่วมประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่
องทัพอากาศกาหนด อยู่ในระดับปานกลาง ด้านลาดตะเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านลาดตะเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปฏิบัติสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อยู่
ในระดับปานกลาง ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง และ ด้านควบคุมบัญชาการ
พิสูจน์ฝ่าย (การวิเคราะห์เป้าหมายโดยใช้เรดาร์) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในภาพรวมการการมีส่วน
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ร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ด้านการร่วมคิด
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านร่วมคิด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ส่วนใหญ่มีการคิด ในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา ท่านมีส่วนร่วมคิดในการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ท่านมี
การร่ ว มคิด ปฏิ บั ติ การสงครามอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ยู่ใ นระดั บปานกลาง ท่า นมีก ารร่ว มคิ ดในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง และได้ร่วมคิดในการควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ
ด้านร่วมดาเนินการ
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
ก อ ง บิ น 7 จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี ด้ า น ร่ ว ม ด า เ นิ น ก า ร ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านมีการร่วมดาเนินการในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศทาง
อากาศตามที่ ก องทั พ อากาศก าหนด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง รองลงมา ท่ า นมี ก ารร่ ว มด าเนิ น การในการ
ลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ อยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีการร่วมดาเนินการในการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีการร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และ ท่านมีการร่วมดาเนินการ ควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ด้านร่วมรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของศึกษาฝูงบิน 701 และฝูงบิน
702
กองบิ น 7 จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
ด้ า นร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านมีการร่วมรับผลประโยชน์ในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลัง
ทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ท่านมีการร่วมรับผลประโยชน์ จากการ
ลาดตระเวนและแจ้ งเตื อนภัย ทางอากาศ อยู่ ในระดั บปานกลาง ท่ านมีก ารร่ ว มรั บผลประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีการร่วมรับผลประโยชน์ จากการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง และท่านมีการร่วมรับผลประโยชน์ ในการควบคุมบัญชาการ
พิสูจน์ฝ่าย อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ด้านร่วมประเมินผล
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
ก อ ง บิ น 7 จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี ด้ า น ร่ ว ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลในการการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศ
ตามที่กองทัพอากาศกาหนด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลในการการลาดตระเวนและ
แจ้ ง เตื อ นภั ย ทางอากาศ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มประเมิ น ผลในการปฏิ บั ติ ก ารสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อยู่
ในระดับปานกลาง และท่านมีส่วนร่วมประเมินผลในควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การวิเคราะห์เป้าหมายโดย
การใช้เรดาห์ควบคุม) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ด้านเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศ
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ท่านมีความพร้อมในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่
กองทัพอากาศกาหนด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่
กองทัพอากาศกาหนดท่านมีความรับผิดอบต่อหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง ในการปฏิบัติงานที่ฝูงบิน 701
และ 702 ท่านได้เตรียมการเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจให้สาเร็จลุล่วงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ใน
การปฏิบัติตามพันธกิจในการใช้กาลังทางอากาศท่านต้ องเตรียมการในองค์ความรู้อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับปาน
กลาง และในภารกิจเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนดท่านมีการเสนอความ
คิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน้อยสุด ตามลาดับ
ด้านเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศ
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านมีความพร้อมในการลาดตระเวนและแจ้ง เตือนภัยทางอากาศ อยู่
ในระดับ ปานกลาง รองลงมา ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ
อยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ท่านสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วงทุกครั้งจากการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางท่าน
ปฏิบัติได้สาเร็จลุล่วงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมดาเนินการในการปฏิบัติการ
ลาดตระเวนและการแจ้งเตือนภัยทางอากาศระดับใด อยู่ในระดับปานกลางมีค่าต่าสุด ตามลาดับ
ด้านการปฏิบัติสงครามอิเล็กทรอนิกส์
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิ น 7 จั งหวั ด สุ ร า ษฎ ร์ ธ านี ด้ านกา รปฏิ บั ติ ส ง คราม อิ เ ล็ ก ทรอ นิ ก ส์ ในภ า พรว ม พบว่ า
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติการทางสงคราม
อิ เล็ กทรอนิ กส์
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง รองลงมา ในการปฏิ บั ติ ก ารทางสงครามอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ท่ า นได้ ป ฏิ บั ติ ใ นหน้ า ที่ อ ย่ า เต็ ม ความสามารถ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ในการปฏิ บั ติ ก ารทางสงคราม
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามส าเร็ จ ทุ ก ครั้ ง อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ท่ า นเสี ย สละเวลาช่ ว ยเหลื อ งานด้า นในการ
ปฏิบัติการทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง และท่านเคยเข้าร่วมสนับสนุนแผนงานด้านการ
ปฏิบัติการทางสงครามอีเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลางมีค่าต่าสุด ตามลาดับ
ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิ น 7 จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ า นช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ทางธรรมชาติ ในภาพรวมพบว่ า
อยู่ในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติท่านได้ปฏิบัติ
ในหน้ า ที่อ ย่ างเต็ ม ความสามารถ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง รองลงมาคื อ ในการช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ยทาง
ธรรมชาติท่านได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
ท่านอยู่ในหน้ าที่ที่ ปฏิบัติทุกครั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ในการช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติท่านได้
ช่วยเหลืออย่างทันเวลา อยู่ในระดับปานกลาง และในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติท่านได้แนะนา
เพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติการช่วยเหลือ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งต่าที่สุด ตามลาดับ
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ด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การวิเคราะห์เป้าหมายโดยใช้เรดาร์)
การมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การวิเคราะห์เป้าหมายโดยใช้เรดาร์) ในภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ท่านได้ใช้ความรู้จากการควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง รองลงมา ท่านได้ปฏิบัติในหน้าที่การควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ อยู่
ในระดับปานกลาง การควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายแผนการไปดาเนินงานในการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ท่านคิดว่าผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายได้ทางานร่วมมือกัน
อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับ ปานกลาง และท่านหวังว่าให้การปฏิบัติงานทุกภารกิจของการบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย
ประสบความสาเร็จทุกครั้ง อยู่ในระดับปานกลางซึ่งต่าที่สุด ตามลาดับ
การศึกษาเปรียบเทียบระดับการการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ชั้นยศ
แตกต่าง ระดับการศึกษา แตกต่าง ระดับเงินเดือน แตกต่าง ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ผู้มีสังกัด ผู้มีอายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติการ ไม่แตกต่าง
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ด้านร่วมคิด ควรให้มีการดาเนินการคิดร่วมกันในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้
ให้ความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมา คือ ควรจัดสรรงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ให้มากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ ควรมีห้องทางานอุปกรณ์อานวยความ เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกข้อมูลเมื่อได้ข้อสรุปไว้อย่างชัดเจน
ฝูงบิน 701 และ 702 ควรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงอย่าง
น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ด้านร่วมดาเนินการ มากที่สุดคือ ควรให้มีการร่วมดาเนินการการร่วมให้สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ทางาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็น มากที่สุ ด รองลงมาคือ ควรร่วมประชุมวางแผนในการ
ดาเนินการก่อนและหลังปฏิบัติงานจริง ให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิ กส์ (คอมพิวเตอร์)ให้ครบ
ทุกขั้นตอน ให้มีการสรุปผลงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ด้านร่วมรับผลประโยชน์ มากที่สุดคือ ให้มีการรักษาความปลอดภัยต่ออากาศยานให้มากซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมาคือ ให้มีการบารุงรักษาให้ดีที่สุดเนื่องจากอุปกรณ์ มีราคา
สูง และจัดซื้อมายากลาบาก ให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ควรจัดให้มีการไปพักผ่อนอย่างน้อยปีละครั้ง
ด้านร่วมประเมินผล มากที่สุดคือ ควรให้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมา ควรให้มีการพัฒนาเพื่อ
ปรับปรุงในขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้มีการปรับปรุงกระบวนการและการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ
อย่างทันท่วงที

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน
701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลได้ คือ ผลการศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วม ของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 กองบิน 7
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งตามล าดั บ คื อ ด้ า นเตรี ย มและ
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ปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด ด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การเคราะห์
เป้าหมายโดยใช้เรดาร์) ด้านร่วมดาเนินการ ด้านการร่วมประเมินผลด้านการร่วมรับผลประโยชน์ ด้านร่วมคิ ด
ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ด้านลาดตะเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ และด้านการปฏิบัติ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด พบว่า โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการ
เตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด ในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทาง
อากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ฝูงบิน 701 และ 702 ได้
เตรียมการเพื่อปฏิบัติตามตามบทบาทหน้าที่ให้สาเร็จลุล่วงทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามตามบทบาท
หน้าที่ในการใช้กาลังทางอากาศต้องเตรียมการในองค์ความรู้อย่างเต็มที่ ในภารกิจเตรียมและปฏิบัติการใช้
กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนดมีการเสนอความคิดเห็น อยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับ ขวัญชัย น้าสมบูรณ์ (2551, น.13) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า มี
เพียงด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นที่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านร่วมวางแผนและเสนอ
แนวทางการพัฒนา ด้านร่วมปฏิบัติกิจกรรม และด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระดับการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้ องถิ่น
ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญ
และเพิ่ ม ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มให้ สู ง ขึ้ น ในทุ ก ๆ ด้ า นด้ า นการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลควรให้
ความสาคัญในลาดับต้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อประชาชนในชุมชนเห็น ประโยชน์ที่จะได้รับ มีการร่วมติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ก็จะทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในอนาคตเช่นกัน
2. ด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การเคราะห์เป้าหมายโดยใช้เรดาร์) พบว่าพบว่า โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านได้ใช้ความรู้จากการควบคุม
บัญชาการพิสูจน์ฝ่าย ได้ปฏิบัติในหน้าที่การควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ การควบคุม
บัญชาการพิสูจน์ฝ่ายแผนการไปดาเนินงานในการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จคิดว่าผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่ายได้ทางานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ หวังว่าให้การปฏิบัติงานทุกภารกิจของการ
บัญชาการพิสูจน์ฝ่ายประสบความสาเร็จทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณรดา เลิศลบ (2555) ศึกษาเรื่องการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
ระดับการให้ข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือระดับการร่วมมือ ระดับการมอบอานาจในการ
ตัดสินใจ ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้องและระดับการให้คาปรึกษาหารือมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านขั้นตอนการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่ ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
บริการสาธารณะในทางบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่.05 โดยระดับการร่วมมือเป็น
ด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะมากที่สุด (0.641)
3. ด้านร่วมดาเนินการ พบว่า ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วน
ร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัด
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สุราษฎร์ธานี ในด้านการร่วมดาเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ท่านมีการร่วม
ดาเนินการในการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทางอากาศทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด ท่านมีการ
ร่วมดาเนินการในการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ท่านมีการร่วมดาเนินการ ควบคุมบัญชาการ
พิสูจน์ฝ่าย ท่านมีการร่วมดาเนินการในการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ท่านมีการร่วม
ดาเนิน การช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของทรงยศ นพภาพันธ์ (2553)
ได้ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของบุคลากรและประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่าลาดับความต้องการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาของบุคลากรและประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จากมากไปหาน้อยได้แก่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์การจัดการชุมชน สังคมและ
ความมั่นคงปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.คลองรี ที่กาหนดโดย อบต. กับความต้องการ
ของประชาชนและบุ ค ลากรจากการใช้ ส ถิ ติ Kappa
พบว่ า ในภาพรวมไม่ ส อดคล้ อ งกั น
4. ด้านการร่วมประเมินผล ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วน
ร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านร่วมประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีรายละเอียด ดังนี้ มีส่วนร่วมประเมินผลในการการเตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังทาง
อากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด มีส่วนร่วมประเมินผลในการการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ
ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลในควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย (การวิเคราะห์เป้าหมายโดยการใช้เรดาร์ควบคุม) มี
ส่วนร่วมประเมินผลในการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ นพภาพันธ์ (2553) ได้ศึกษาความต้องการมี
ส่ว นร่ ว มในการจัดทาแผนพัฒ นาของบุ คลากรและประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่าลาดับความต้องการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาของบุคลากรและประชาชน ตามแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา จากมากไปหาน้อยได้แก่แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารจัดการที่ดี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนสังคมและความมั่นคงปลอดภัย
แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.คลองรี ที่กาหนดโดย อบต.กับความต้องการของประชาชน
และบุคลากรจากการใช้สถิติ Kappa พบว่า ในภาพรวมไม่สอดคล้องกัน
5. ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมี
ส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในด้านร่วมรับผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมี
รายละเอียด ดังนี้ ในด้านการร่วมรับผลประโยชน์ มีการร่วมรับผลประโยชน์ ในการเตรียมและปฏิบัติการใช้
กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด จากการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ มีการร่วมรับ
ผลประโยชน์ ในการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีการร่วมรับผลประโยชน์ ในการควบคุมบัญชาการ
พิสูจน์ฝ่าย มีการร่วมรับผลประโยชน์ จากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ สอดคล้องกับ วรรณรดา
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เลิศลบ (2555) ศึกษาเรื่องการบริ หารราชการแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชนในองค์การบริหารส่ วนตาบล
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยระดับการให้ข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมา คือระดับการ
ร่วมมือ ระดับการมอบอานาจในการตัดสินใจ ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้องและระดับการให้คาปรึกษาหารือมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยด้า นขั้น ตอนการให้ บ ริ ก ารมี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อด้ า นสถานที่ ด้า นคุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารและด้ า นพฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ า ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในทางบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยระดับการร่วมมือเป็นด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอ่ การบริการสาธารณะมากที่สุด (0.641)
6. ด้านร่วมคิด ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของกาลัง
พลในการปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
ด้านร่วมคิด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ มีส่วนคิดในการเตรียมและปฏิบัติการ
ใช้กาลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด มีส่วนร่วมคิดในการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ
ได้ร่วมคิด ในการควบคุมบัญชาการพิสูจน์ฝ่าย ท่านมีการร่วมคิด ปฏิบัติการสงครามอิเล็ กทรอนิกส์ ท่านมีการ
ร่วมคิดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ สอดคล้องกับ มนตรี แก้วสาโรง (2552) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารโรงเรียนแบบมีส่ว นร่วมในเขตพื้น ที่อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตพื้นที่อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน
ครูมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุ คคล ด้า นการบริ ห ารงานนั ก เรี ย น ด้า นการบริ ห ารทั่ ว ไปและด้านการบริห ารงบประมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ครูมีตาแหน่งต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนครูที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
7. ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ดั ง นี้ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ทางธรรมชาติ ท่ า นได้ ป ฏิ บั ติ ใ นหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ อยู่ในระดับ ปานกลาง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติท่านได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่
รับ ผิ ดชอบ ในการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยทางธรรมชาติท่านอยู่ในหน้าที่ที่ปฏิบัติทุกครั้ง ในการช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติท่านได้แนะนาเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติการช่วยเหลือ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติท่านได้ช่วยเหลืออย่างทันเวลา สอดคล้องกับ มนตรี แก้วสาโรง (2552) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตพื้นที่อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน ครูมีการ
ปฏิบั ติในระดับ มากที่สุ ด เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อยคือ ด้านการบริห ารวิช าการ ด้ านการบริห ารงาน
บุ คคล ด้า นการบริ ห ารงานนั ก เรี ย น ด้า นการบริ ห ารทั่ ว ไปและด้านการบริห ารงบประมาณ การทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ครูมีตาแหน่งต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนครูที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
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8. ด้านลาดตะเวนและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่าน
สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วงทุกครั้งจากการลาดตระเวนและแจ้งเตือนภัยทางท่านปฏิบัติได้สาเร็จลุล่วงทุก
ครั้งที่ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมดาเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนและการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ท่าน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการลาดตระเวนและแจ้งเตื อนภัยทางอากาศ และค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ท่านมี
ความพร้ อมในการลาดตระเวนและแจ้ งเตือ นภัยทางอากาศ และท่านมีค วามรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ในการ
ลาดตระเวนและแจ้ งเตือ นภัยทางอากาศสอดคล้ องกับ วรรณรดา เลิ ศลบ (2555) ศึกษาเรื่องการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยระดับการ
ให้ข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือ ระดับการร่วมมือ ระดับการมอบอานาจในการตัดสินใจ
ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้องและระดับการให้คาปรึกษาหารือมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการสาธารณะในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่ ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะใน
ทางบวกโดยอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 โดยระดั บ การร่ ว มมื อ เป็ น ด้ า นที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะมากที่สุด (0.641)
9. ด้านการปฏิบัติสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมี
ส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี
รายละเอียด ดังนี้ ท่านเคยเข้าร่วมสนับสนุนแผนงานด้านการปฏิบัติการทางสงครามอีเล็กทรอนิกส์ ท่านได้ใช้
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติการทางสงครามอิเล็ กทรอนิกส์ และท่านเสียสละเวลาช่วยเหลืองานด้านในการ
ปฏิบัติการทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติการทางสงครามอีเล็กทรอนิกส์ ท่านได้ปฏิบัติในหน้าที่อย่า
เต็มความสามารถ ในการปฏิบัติการทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีความสาเร็จทุกครั้ง สอดคล้ องกับ วรรณรดา
เลิศลบ (2555) ศึกษาเรื่องการบริ หารราชการแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชนในองค์การบริหารส่ วนตาบล
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยระดับการให้ข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมา คือระดับการ
ร่วมมือ ระดับการมอบอานาจในการตัดสินใจ ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้องและระดับการให้คาปรึกษาหารือมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยด้า นขั้น ตอนการให้ บ ริ ก ารมี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อด้ า นสถานที่ ด้า นคุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารและด้ า นพฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ า ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในทางบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่.05 โดยระดับการร่วมมือเป็นด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน
ทีต่ ่อการบริการสาธารณะมากที่สุด (0.641)
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลมี ส่ ว นร่ ว มของก าลั ง พลในการปฏิ บั ติ ง านตาม บทบาทหน้ า ที่ ข อง
ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาขององค์กรที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าทีข่ องฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วม
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม โดยกระบวนการปฏิบัติงานแบบมี ส่วนกันทั้งสอง
หน่วยงานนี้ โดยร่วมกับฝูงบิน และ กองบิน อื่น
4. ควรศึกษารูปแบบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการปฏิบัติงานของกาลังพลในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมทุกด้าน
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