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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้อง

ถิน่กบัผลการด�าเนนิงานของพนกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 2  

2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน ธ.ก.ส. จ�าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน และต�าแหน่งงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จ�านวน 301 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.ในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง 2 โดยการประเมิน IOC  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับ ผลการด�าเนิน

งานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 2. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. จ�าแนก 

ตามปัจจัยส่วนบุคคลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ  และระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาท้องถิน่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และต�าแหน่งงาน 

ต่างกัน มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด้านร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนการ

ด�าเนนิงาน แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การร่วมด�าเนนิงาน ด้านการร่วมตดิตาม 

และประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

Abstract
 The research aimed to study the relation between the participation in the local development  

activity and the performance result of the implementation of the staff of the Bank of Agriculture and  

Agricultural Cooperative in the lower part of northeast Thailand 2 and to compare the participation level 

as classified by sex, age, educational levels, monthly incomes and positions. 

 The samples in the research were 301 personnel of  the Bank of Agriculture and Agricultural  

Co-operatives in the lower part of northeastern Thailand 2.  They were derived by a stratified random  

sampling.  The research instrument was a questionnaire.  Statistics used in data analysis were frequency, 
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percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, t-test and F-test. 

 The research findings were as follows. 

 1.  The bank personnel’s participation in the local development activity was positively related to 

the implementation of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives in the lower part of northeast-

ern Thailand 2.   

 2. Considering the participation level of the bank staff in the local development activity according 

to the personal factors, it was found that the respondents who were different in sex and educational levels 

had no different level of participation. The respondents who were different in age, monthly incomes and 

positions had a different level of participation in the local development activity in terms of knowing the 

problems and their causes and planning at a statistical significance of 0.05.  They also had a different level 

of participation in terms of decision, joining in implementation,  follow-up and evaluation at the statistical 

significance of 0.01. 

Keywords:   Participation,   Local Development Activity,  Lower part of Northeast Thailand  2

บทน�า

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ ท�างานภายใต้การก�ากับดูแล 

ขอกระทรวงการคลัง ท�างานตามปณิธานการก่อตั้งที่ยึดถือ

ปฏิบัติกันตลอดคือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

มากกว่าก�าไร มีบทบาทและหน้าท่ีให้บริการด้านการเงิน

และด้านสินเชื่อให้แก่สมาชิกจากปี 2544 เป็นต้นมาได้เพิ่ม

บทบาทและภารกิจที่มุ ่งสู ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท  

ได้รับเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทท่ีม่ันคง มุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพา

ตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 จากการเกิดสภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจ ได้ส่งผลก

ระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันในทุกๆ ด้าน 

ทั้งด้านสังคม การเมือง การปกครอง การศึกษาวัฒนธรรม 

สืบเนื่องกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรมีหน้ี

ภาคครัวเรือนในระดับที่สูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

ทั้งปัญหาการว่างงานของเกษตรกร จากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้านนโยบายธนาคารและการเกิดวิกฤตดังกล่าว ท�าให้

ธนาคาร ธ.ก.ส. มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการควบคู่กันไป คือ 

การเปลี่ยนการมีส่วนร่วม วัฒนธรรม และค่านิยมในการ

ท�างานใหม่ของพนักงานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  

ในการมีบทบาท  ฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท 

พนกังานต้องเปลีย่นบทบาทเป็นพนกังานทีเ่ข้าใจถงึบทบาท

ปรัชญาของการเป็นนักพัฒนาควบคู่กับการเป็นนักการ

ธนาคาร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2557)

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจ ในการมีส่วนที่จะท�าให้ พ่อแม่ พี่น้องเกษตรกร 

มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการเงิน  

ความเป็นอยู ่ในชีวิตประจ�าวัน และในฐานะพนักงาน

ธนาคารที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริการ ทางการเงิน

และสินเชื่อ รับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงของเกษตรกรใน

ปัจจุบัน สอดคล้องกับปณิธานของธนาคารที่มุ่งส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าผลก�าไร การเข้าไปมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการเข้าไปช่วยเหลือ 

พัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นที่ปรึกษาและ

แก้ไขปัญหาของเกษตรกร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมส่ีวนร่วม

ของพนักงานในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกับ 

ผลการด�าเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน ธ.ก.ส. ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 2 จ�าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�าแหน่งงาน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ของพนักงานกับผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล  

และลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน

ธนาคาร ธ.ก.สในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีษะเกษ 

จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร รวม 61 สาขา  

จ�านวน 1,360 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน 

ธ.ก.ส.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ทุกระดับ

ในต�าแหน่งพนักงานการเงินและพนักงานสินเชื่อ โดย 

เปรียบเทียบขนาดกลุ ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จของ  

Krejcie and Morgan  ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 302 คน  

โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Stratified 

Random Sampling)

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบคุคล ซึง่ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศีกษา 

ต�าแหน่งงาน และลักษณะการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

กจิกรรมการพัฒนาท้องถ่ินของพนกังานเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

2 ซึง่ประกอบด้วย ด้านการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตขุอง

ปัญหา ด้านการร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด�าเนินงาน 

ด้านการร่วมติดตาม และประเมินผล

 ตวัแปรตาม คอื ผลการด�าเนนิงานธนาคาร ธ.ก.ส. 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 

1) ด้านพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ลูกค้า 2) ด้านการบริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ  

3) ด ้านการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

 ในการวิเคราะห์ข ้อมูล  ผู ้วิจัยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปส�าเร็จรูป (Statistical Package For 

Social Science: SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ 

สถิติที่ใช้ ดังนี้

 1 .  ก า รตรวจสอบความสอดคล ้ อ งของ

แบบสอบถามแต่ละข้อแต่ละด้าน ด้วยการหาค่า IOC และ

หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม หรอืเครือ่งมอืการวจิยั 

แต่ละข้อ แต่ละด้าน หลังการทดสอบเครือ่งมอืการวจิยั โดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ Alpha Coefficient (α) ตามวิธีของ 

Cronbrach

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้

  2.1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้จ�าแนกกลุ่ม 

หรอืแยกแยะประเภทในการวเิคราะห์ในการวเิคราะห์ข้อมลู

ลักษณะส่วนบุคคล

  2.2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้ในการจ�าแนกและ

แปลความหมายตวัแปรและใช้ในการเปรยีบเทยีบการมส่ีวน

ร่วมระหว่างตัวแปรในกลุ่มตัวอย่าง

  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard De-

viation) แสดงการวัดการกระจายของข้อมูล

  2.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร หรือข้อมูล 2 

ชุด โดยใช้ระดับนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ 

.01

  2.5 การทดสอบค่า t-test ใช้ทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05

  2.6 การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่ม

ตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุม่ขึน้ไปใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) หรอืทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

และท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยวธิ ีแอลเอส 

ด ี(LSD: Least Significant Difference) โดยก�าหนดระดบั

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

 จากการศกึษากลุม่ตวัอย่างจ�านวนทัง้สิน้ 302 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี  การศึกษา

ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท พนกังานส่วนใหญ่ท�างานใน

ต�าแหน่งพนักงานสินเชื่อ  คิดเป็นร้อยละ 55 

 สรปุผลการวเิคราะห์ลักษณะการมส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน ธ.ก.ส. ใน

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2 จากการวจิยัพบว่า 

พนกังานมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาท้องถิน่ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สามารถพจิารณาองค์

ประกอบแต่ละด้านได้ดังนี้
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การร่วมค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา พนักงาน

ธนาคาร ธ.ก.ส. มีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้อง

ถิ่น ในการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า การจัดการประชุมในโอกาสต่างๆ เพื่อค้นหาปัญหา

และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินอยู่ในระดับปาน

กลาง (  = 3.22) รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็น 

ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนใน

ท้องถิ่น   (  = 3.15)  การรวบรวมปัญหาของท้องถิ่นเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนและ อบต.เพื่อเสนอ 

ความช่วยเหลือกับหน่วยราชการ (  = 2.97) การเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น (  = 2.88) 

ตามล�าดบั และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การวเิคราะห์ปัญหา

ความต้องการของท้องถิน่ร่วมกบั อบต.หรอืส่วนงานราชการ 

(   = 2.84)

 2. การร่วมวางแผนการด�าเนินงาน พนักงาน

ธนาคาร ธ.ก.ส. มีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้อง

ถิ่น ในการร่วมวางแผนด�าเนินกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (   = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   

พบว่า การวางแผนจัดงานประเพณีประจ�าท้องถ่ินอยู่ใน

ระดับปานกลาง (  = 2.97) รองลงมาคือ การวางแผนจัด

กิจกรรมต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  (   = 2.93)  และตกลงก�าหนด

แผนโครงการต่างๆ กับท้องถิ่น (  = 2.80) การน�าข้อเสนอ

แนะจากการประชุมของชุมชนไปจัดท�าแผนการพัฒนา 

ท้องถิ่น  (   = 2.78) ตามล�าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ การวางแผนปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นให้

ประสบผลส�าเร็จตามที่วางไว้ (  = 2.71)

 3. การ่วมตัดสินใจ พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.  

มีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการร่วม

ตัดสินใจ ภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (  = 2.74)  

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทกุข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตัดสินใจในการ

จัดล�าดับความส�าคัญของป ัญหาเพื่อพัฒนาท ้องถิ่น  

(  = 2.83) การร่วมตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในการประชุมทุก

ครั้ง (   = 2.80)  การร่วมตัดสินใจวางแผนการพัฒนาท้อง

ถิ่น (  = 2.79) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น (  = 2.65) 

และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การร่วมตดัสนิใจเลอืกวธิแีก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่น (  = 2.63)

 4. การ่วมด�าเนินงาน พนักงานธนาคาร  ธ.ก.ส. มี

ส ่วนร่วมด�าเนินการ ภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

(   = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้การ

ร่วมใช้แรงงานหรือบริจาคทรัพย์เพื่อน�าไปพัฒนาท้องถิ่น  

(  = 3.37) การบริหารกิจกรรมและประสานงานขอความ

ร่วมมือระหว่างชุมชนกับธนาคาร (  = 3.23) รองลงมาคือ 

การด�าเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น  

(  = 3.12)  และการร่วมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

และสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น (   = 3.09) ตามล�าดับ

 5. การร่วมติดตาม และประเมินผล พนักงาน

ธนาคาร ธ.ก.ส. มีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 2.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล�าดับจากมากไป

น้อย พบว่า การร่วมติดตามการด�าเนินงานตามแผนการ

พัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.66) ร่วมเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของท้องถิ่นตาม

โครงการต่างๆ อยู่ในระดับน้อย (  = 2.50) รองลงมาคือ 

การร ่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงาน 

ของท้องถิน่ (  = 2.49) และร่วมเป็นคณะกรรมการประเมนิ

ผลการด�า เ นินงานของท ้องถิ่นตามโครงการต ่างๆ  

(   = 2.47) ตามล�าดับ

 สรุปผลวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของธนาคาร 

ธ.ก.ส.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล ่าง 2  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัด ีซึง่สามารถพจิารณาองค์ประกอบ

แต่ละด้านได้ดังนี้

 1. ด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับลูกค้า พบว่า ผลการด�าเนินงานของธนาคาร ธ.ก.ส. 

ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 2  ด้านพฒันาการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัด ี(  =3.94 ) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อเรยีงล�าดบั

จากมากไปน้อย พบว่า สมาชิกในกลุ่มลูกค้าสามารถติดต่อ

ประสานงานกับธนาคารได้สะดวกรวดเร็วอยู่ในระดับดี  

(  = 4.05) รองลงมาคือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มีการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็ง (  = 3.98) กลุ่มเกษตรกร 

กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้  

(   = 3.92) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ศูนย์ธุรกิจชุมชน 

สามารถเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกได้ (   = 3.83)

             2. ด้านการบริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ  

พบว่า ผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

2  ด้านการบรหิารเงนิทนุให้สมดลุและเพยีงพอ ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัด ี(  = 3.92 ) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อเรยีงล�าดบั

จากมากไปน ้อย พบว ่ า  ปริมาณเงินฝากเพิ่ มขึ้ น 
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ตามเป้าหมายที่ทางธนาคารก�าหนดอยู่ในเกณฑ์ดี (  = 

3.97) รองลงมา คือ ปริมาณเงินฝากกองทุนทวีสุขมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย (  = 3.96) และลูกค้าได้รับทราบ

ข่าวสารข้อมลูจากธนาคารอย่างชดัเจนและทัว่ถงึ (  = 3.85)

 3. ด้านการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม  พบว่า ผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืตอนล่าง 2 ด้านการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (  =3.86 ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากมากไปน้อย พบว่า 

ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการด้านสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์

ดี (  = 4.12) รองลงมาคือลูกค้าได้รับการช่วยเหลือเมื่อ

ประสบสาธารณะภยัอย่างเหมาะสม (  = 3.74) และสมาชกิ

โครงการผลิใบต้นกล้าการเกษตรมีจ�านวนเพิ่มขึ้นตาม 

เป้าหมาย (  = 3.73)

 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

กจิกรรมการพฒันาท้องถิน่ ของพนกังาน ธ.ก.ส. ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บคุคล คอื  เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา  รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

และต�าแหน่งงาน เป็นดังนี้

 1. จ�าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่าง

กัน มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 2. จ�าแนกตามอาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่

มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา

และสาเหตขุองปัญหา การมส่ีวนร่วมวางแผนการด�าเนนิงาน 

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 การมส่ีวน

ร่วมในการตดัสนิใจ การร่วมด�าเนนิงาน และการร่วมตดิตาม

และประเมินผล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01

 3. จ�าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีส่วน

ร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา

และสาเหตขุองปัญหา การมส่ีวนร่วมวางแผนการด�าเนนิงาน 

และการมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ .01 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน  

การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. จ�าแนกตามต�าแหน่งงาน พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่มีต�าแหน่งงานที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา

และสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ พบว่า 

พนักงานที่มีต�าแหน่งแตกต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการมส่ีวนร่วม

ในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน 

ธ.ก.ส. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ

พนักงาน ธ.ก.ส.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

กับผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดบัต�า่มาก อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่แยก

พิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวม ด้านการพัฒนาการเรียน

รู้และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดับต�่า (r=.308) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ด้านการบรหิารเงนิทนุให้สมดลุเพยีงพอ มคีวามสมัพนัธ์เชงิ

บวกในระดับต�่ามาก (r= .233) รองลงมาคือ ด้านการยก

ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกในระดับต�่ามาก (r= .229) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยลักษณะการมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานธนาคาร 

ธ.ก.ส. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ

เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ด้าน คือ การร่วม

ค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา  การร่วมวางแผนด�าเนนิ

กิจกรรม การร่วมตัดสินใจ การร่วมด�าเนินงาน การร่วม

ติดตามและประเมินผล จ�าแนกตาม เพศ  อายุ ระดับ 

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�าแหน่งงาน ผู้ศึกษา

มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายตามจุดประสงค์ของ 

การวิจัย  ดังนี้

          1. พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการ
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พัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน  อยู่ในระดับ

ปานกลาง เนือ่งจากธนาคาร ธ.ก.ส.ท�างานภายได้การก�ากบั

และดแูลของกระทรวงการคลงั  ธนาคารมหีน้าทีท่�างานตาม

ระเบียบและข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงรองรับนโยบาย

การท�างานจากรัฐบาลมอบหมาย  หน้าที่หลักของพนักงาน 

ธ.ก.ส. คือการให้บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อเป็นทุน

ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม การเกษตรต่างๆ  

รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิก การเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกจิกรรมกบัท้องถิน่จะขึน้อยูก่บักรอบนโยบายของรฐับาล

และพนัธะกจิของธนาคารในแต่ละปีซึง่มกีารปรบัเปลีย่นไป

ตามภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจาก

พนักงานส่วนใหญ่ท�างานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดแรง

จงูใจในการเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัท้องถิน่ ซ่ึงต้องมภีาระหน้าที่

รับผิดชอบที่มากขึ้น ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม 

 ดังนั้นผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของพนักงานจึง

ออกมาในระดบัปานกลางทกุด้าน ซึง่ สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ธัญพร  ก้อยชูสกุล (2554) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม

ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา

การมส่ีวนร่วมของบคุลากรเก่ียวกบัการประกันคณุภาพการ

ศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะ

พยาบาลศาสตร์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม

มีส่วนร่วมในด้านการวางแผนการด�าเนินงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งไม่แตกต่างกับ  ฐิตา  วิหครัตน์ (2558)  

ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ระดับการ

บรหิารแบบมส่ีวนของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาท้องถิน่กบัผลการด�าเนนิงานของ

ธนาคาร ธ.ก.ส.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

ในภาพรวม ทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัต�า่มาก 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ด ้านการมีส ่วนร่วมในการวางแผน 

การด�าเนินงาน ด้านการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับต�่ามาก 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จากผลการวิจัย  

เมื่อพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่มากขึ้นเท่าไหร่ จะส่ง

ผลท�าให้ผลการด�าเนินงานของธนาคาร ธ.ก.ส. อยู่ในระดับ

ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวชาติ  

แสงทอง (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรกับความผูกพันต่อโรงเรียน

คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า การม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรกับความผูกพันต่อโรงเรียน

ของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางและ

สอดคล้องกับ สุรัสวดี แซ่จิว (2554 ) ได้ท�าการศึกษา  

การมส่ีวนร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร

มหาวทิยาลยัราชภฏัแห่งหนึง่ พบว่า ทศันคตใินการประกนั

คณุภาพการศกึษาม ีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมส่ีวนร่วม

ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านมีส่วนร่วมด�าเนินการ  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ฐิตา  

วิหครัตน์ (2558) ได้ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง

 3. จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับการม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ

พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. ในเขตภาคตะวันอกเฉียงเหนือฅ

ตอนล่าง 2 จ�าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และต�าแหน่งงาน สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

 1. จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา พบว่า 

พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.ที่มีเพศ และระดับการศึกษา  

ต่างกัน เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมพัฒนา 

ท้องถิน่ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้อง

กับ รักเกียรติ  แย้มบางยาง (2554 ) ได้วิจัยเรื่อง การม ี

ส่วนร่วมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในระดับต�าบลและ

หมู ่บ้านต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสถานี

ต�ารวจภูธรวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

พนกังานฝ่ายปกครองทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มส่ีวนร่วม

ในระดับต�าบลและหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

ทกุด้านไม่แตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการมส่ีวนร่วม

ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใด 

ก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวน 

เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปรารถนา อังคประสาทชัย 

(2555) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วม 



Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(1): January-June 2017 25

ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบว่า บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกทีม่เีพศต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและ 

รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 2. จ�าแนกตามอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

ต�าแหน่งงาน พบว่า พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.ที่มีอายุ  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�าแหน่งงาน แตกต่างกัน  

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุ 

ของป ัญหา การมีส ่วนร ่วมวางแผนการด�าเนินงาน  

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การร่วมด�าเนินงาน และการ 

ร่วมติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01  ท่ีได้ข้อสรุปเช่นน้ี เน่ืองจากการ

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวคิดและประสบการณ์ใน

ด้านการท�างานทีต่่างกนั รวมถึงพนกังานทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืนทีแ่ตกต่างกนั จะมทีศันคตหิรอืวสิยัทศัน์ในการท�างาน

ที่แตกต่างกันไปตามระดับรายได้ที่ได้รับ พนักงานที่มี

ต�าแหน่งงานที่ต่างกัน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และงานที่ได้รับ

มอบหมายที่ แตกต่างกัน แสดงว่าการมีส่วนร่วมของ

พนักงานขึ้นอยู่กับอายุ รายได้ และต�าแหน่งงาน ซึ่ง

สอดคล้องกับ พจมาลย์ เศษน้อย (2556) ได้วิจัยเรื่อง  

การมส่ีวนร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีเมือ่จ�าแนกตามอาย ุพบว่าใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ

พบว่า องค์ประกอบที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส�าหรับองค์ประกอบอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ

 1. การศกึษาการมส่ีวนร่วมของพนกังานธนาคาร 

ธ.ก.ส. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในภาพ

รวม ยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยทางธนาคารควรท�าการ

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

ผลการด�าเนินงานของท้องถิ่นตามโครงการต่างๆ ร่วม

ติดตามตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ร่วมตรวจ

สอบความโปร ่งใสของการบริหารงานของท ้องถิ่น  

และสนับสนุนให้พนักงานของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินให้เพิ่มมากขึ้นใน

ทุกๆ ด้าน หามาตรการหรือจะท�าการมอบหมายหน้าที่รับ

ผิดชอบให้แก่พนักงานให้ชัดเจน โดยออกเป็นค�าสั่งระบุผู้

มหีน้าทีร่บัผดิชอบ จดัท�าเป็นกจิกรรมทีธ่นาคารต้องร่วมกบั

ชุมชนเป็นประจ�า เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

บรรจุกิจกรรมที่จะเข้าไปร่วมกับชุมชนในแผนการท�างาน

ของธนาคาร มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ที่จะให้

พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 

ที่ท้องถิ่นได้จัดขึ้นรวมถึงการมอบหมายหน้าที่แก่พนักงาน

ในการเข้าร่วมตดิตามก�ากบัดแูล และประเมนิผลการด�าเนนิ

กิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

            2.  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน

ร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาท้องถิน่ซึง่ ผลการวจิยั 

พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยเฉพาะด้านการร่วม

ด�าเนินงานกับท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าการที่พนักงานเข้าไป

มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาท้องถิน่ยิง่มส่ีวน

ร่วมมากเท่าไร จะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของธนาคาร

มากขึน้ตามไปด้วย เพราะฉะนัน้ธนาคารควรก�าหนดบทบาท 

หน้าที่รับผิดชอบ การสนับสนุน ให้พนักงานของธนาคาร

เข้าไปมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้

มากยิ่งขึ้น

            3.  พนักงาน ธ.ก.ส. ที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

และต�าแหน่งงาน ทีต่่างกนั มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรม

การพัฒนาท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานงานสินเชื่อมีส่วนร่วมมากกว่าพนักงานการเงิน 

ท�าให้ทราบว่า ส่วนงานธนาคารที่ท�าหน้า ในการคัดเลือก 

สรรหา พนักงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น

ควรค�านึงถึง อายุและรายได้ รวมถึงต�าแหน่งงาน ของ

พนักงานที่จัดให้เข้าไปร่วมกับท้องถิ่นด้วย เพราะพนักงาน

ทีม่อีาย ุรายได้ และต�าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั จะมลัีกษณะ

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่

แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ธนาคารด้วย

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาปัญหาในการด�าศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 2. การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการลงพืน้ทีส่อบถาม

พนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก  

ถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร เกีย่วกบัการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น

 3. ศึกษาป ัญหาและสาเหตุการมีส ่วนร ่วม 

พัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์

พฒันาประจ�าปี เพือ่น�าผลการศกึษาไปปรบัปรงุและกระตุน้

การมีส่วนร่วมของพนักงานให้เข้ามามีบทบาทและหน้าที่

ร่วมกบัท้องถิน่ในการพฒันาท้องถิน่ให้มปีระสทิธภิาพต่อไป
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