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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค           
 1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา   

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนวารสาร 

ฯลฯ อันจะกอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัยใหม ๆ ตอ

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ       

 3. เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจยั นักวิชาการ และผูที่สนใจ  

ระเบียบและขอกําหนดของวารสาร       
 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําข้ึนเพื่อสงเสริมและ
เผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลกัษณะของผลงานทีร่บัการ
ตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสอื หรือบทความปริทัศนหนังสอื เปนตน      
วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีกําหนดการออกเลมวารสาร
เปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี         
  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม      
  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน         
  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      
  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       
 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีขอกําหนด ดังน้ี 
          1. เปนบทความที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ  
ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตาม
แบบฟอรมของวารสารสงัคมศาสตรเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กําหนดให
เทาน้ัน เชน มีช่ือและทีอ่ยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน
รูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมลูออนไลน)    
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  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรบัการตีพมิพในหนังสอื วารสาร และอื่นใดมากอน   
  3. บทความจะตองผานการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัด
สรรตรงตามสาขาวิชาและไมมสีวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรอืผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวา
ผลงานมีคุณภาพสมควรลงตีพมิพในวารสารได       
  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพจิารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลงัจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาบทความในเบือ้งตนแลว         
  5. หากบทความใดไดรับการพจิารณาตีพมิพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จ
และสงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ   
  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บใซตของวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทาน้ัน   

บรรณาธิการ          

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ         

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง 

ผูชวยบรรณาธิการ          
 1. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       
 2. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        
 3. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         
 4. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ         
 5. นายนครินทร  มวงออน (ผูชวยและเลขาบรรณาธิการ) 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิการของวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน และกองบรรณาธิการ
จากภายในมหาวิทยาลัย 3 คน ดังน้ี 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย      
 1. ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร  เจริญเมือง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2. รองศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  ศิริสรรหริัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. รองศาสตราจารย ดร.พจน  ไชยเสนา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สกุัญญา  เอมอิ่มธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี  ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยุทธ์ิ  จํารัสพันธุ   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 9. ดร.อธิราชย  นันขันตี     มหาวิทยาลัยนครพนม  
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 10. ดร.จุฑามาส  ชมผา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 11. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสงูเนิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย  

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย       
 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ          

 ผูประเมินบทความ (Peer Review) วารสารสังคมศาสตรเพือ่การพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ของเลม ปที่ 1 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไดแก   

  1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ      

  2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ  โสภา       

  3. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  โกศลกิตติอมัพร     

  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  เชาวรัตน      

  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี อัตถากร       

  7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย      

  8. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน       

  9. ดร.ฉัตรณรงคศักด์ิ  สุธรรมดี        

  10. ดร.จุฑามาส  ชมผา        

คณะกรรมการจัดทําวารสาร         

 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ       

 2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ  โสภา       

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง      

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

 5. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       

 6. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน        

 7. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 8. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         

 9. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ        

 10. นายนครินทร  มวงออน 
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คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ       

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง      

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

 4. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       

 5. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน        

 6. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 7. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         

 8. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ        

 9. นายนครินทร  มวงออน          

สํานักพิมพ           

 โรงพมิพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80         

ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหสัไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 
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บทบรรณาธกิาร 

 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับประจําปที่  1       
ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 เน้ือหาของบทความมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบขอกําหนดของวารสารที่เกี่ยวของใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคม
วิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศนหนังสือ โดยบทความที่ผานการคัดเลือกการ
พิจารณาจากผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความ
จากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 เรื่อง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 
เรื่อง รวมทั้งหมด จํานวน 7 เรื่อง ซึ่งประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 4 เรื่องไดแก แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ, แนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อาํเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุกรณีศึกษา ผูสูงอายุ   
ในชุมชนหนองเส็งตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บทความวิชาการมี 2 ประเภท คือ บทความ
วิชาการภายในประเทศจํานวน 1 เรื่อง ไดแก ธรรมาภิบาลในสังคมไทยกับการพัฒนาทองถ่ินและบทความ
วิชาการภายนอกประเทศจํานวน 1 เรื่อง ไดแก Perspectives education stakeholders on the 
influence immediacy verbal aggression and compliance gaining have on learner performance 
และบทปริทัศนหนังสือ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
(ของศาสตรตราจารย ดร. วรเดช  จันทรศร) บทความที่ไดรับการเผยแพรตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับน้ีบางสวนเปนบทความของผูทรงคุณวุฒิจาก
ตางประเทศ (แอฟริกาใต) นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน
และระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจน ยังมีบทความวิชาการ
และบทปริทัศนหนังสือที่เปนของนักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไป     
 สุดท ายน้ี  คณะผู จัดทํ าวารสารสังคมศาสตร เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม หวังเปนอยางย่ิงวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูนิพนธและผูอาน และขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูนิพนธทุกทาน ไวพบกันใหมในวารสาร
ฉบับหนา ตอไป 
 

 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี

         บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว 
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ กลุมตัวอยางที่ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป 
อาศัยอยูในเขตตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 346 คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการสุมอยางงาย กลุมเปาหมาย ไดแก ตัวแทนคณะผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงาน ตัวแทนกํานัน/ผูใหญบาน และ
ประชาชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของประชาชน ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมมีศักยภาพอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ชุมชนสงเสริม
กิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวในการประชาสัมพันธ รองลงมาคือ ศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว มี
เสนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวสามารถนํารถสวนตัวเขาไปไดอยางสะดวกและปลอดภัย และศักยภาพในการดึงดูดใจดานการ
ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวมีขอมูลประวัติความเปนมาที่นาสนใจสามารถสืบคนได สําหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ คือ ควรมี
ผลิตภัณฑที่เปน OTOP ของชุมชน อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานเอาไวเชนเดิม ดานศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว ควรมี
สถานที่ตอนรับ ที่พักใหเพียงพอ นาอยู นาประทับใจ สวนราชการหรือภาครัฐตาง ๆ ใหการสนับสนุน เพิ่มความรูกับ
รานอาหารใหสะอาดและปลอดภัย ดานศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 
 
คําสําคัญ : ศักยภาพชุมชนทองถิ่น, การสงเสริม, การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
 
Abstract 
 The research aimed to study the local community potential to promote cultural tourism in 
Tambon Plakhao, Mueang district of Amnat Charoen and to examine the guidelines for the local 
community development for the same purpose. The samples were 346 locals aged over 18 who resided 
in Tambon Plakhao of Mueang district. The sample size was determined by a simple random sampling. 
The target groups were representatives of the community, officials/staff, village heads or Tambon chiefs 
and  locals. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. The local community potential in Tambon Plakhao in 
Mueang district was overall at a high level. Given individual aspects, it was found that the aspect with a 
maximum value was found in tourism management, the communal promotion and economic 
development for tourism. Secondary was the potential to accommodate tourism; tourist sites were 
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readily accessible by vehicles; there was also potential to attract the would-be tourists to the sites; the 
sites had interesting history. As regards the guidelines for the local community potential development,  
there should be OTOP products which were interesting and attractive to tourists, local culture and 
traditions should be preserved. On the potential to accommodate tourism, there should be pleasant, and 
interesting adequate accommodation. State agencies should provide enough support and knowledge to 
local entrepreneurs. On the potential concerning the tourism management, there should be a working 
committee to coordinate and work with government agencies. 
 
Keywords: Local Community Potential Development, Promote Cultural, Tourism in Tambon Plakhao 
 
บทนํา  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใหสิทธิชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะมีสวน
รวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงหมายถึงชุมชนยอมมีสิทธ ิ์ในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและสาธารณประโยชน รวมกับธรรมาภิบาลภาครัฐ ดังน้ัน ภาครัฐ
ควรเรงบทบาทในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
และของชาติ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในการใหบริการตลอดจนบุคลากรที่ใหบริการดานการทองเที่ยวในภาคชุมชนใหมีสวน
รวมในการจัดการซ่ึงเปนทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของการทองเที่ยวและการเปด
การคาเสรีอาเซียน การสงเสริมการมีสวนรวมแสดงบทบาทในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยการสราง
เครือขายชุมชนและแบงปนความรูและเปล่ียนประสบการณระหวางชุมชน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
ภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของในพื้นที่จะเปนแรงผลักดันใหภาคการเมือง ภาครัฐ เอกชน ดําเนินการบริหารจัดการควบคุมดูแล
และใชประโยชนทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554: 
46) 
 โดยคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติได จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติพ.ศ. 2555–2559 เพื่อ
เปนแผนหลักในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ถึงแมจะประสบความสําเร็จในแงของจํานวน
และรายไดจากการทองเที่ยว แตในดานการพัฒนาสินคาและบริการพบวายังมีขอจํากัดหลายประการ ที่ทําใหการดําเนินงานไม
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวสะทอนใหเห็นไดจากตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว 
และการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic Forum หรือ WEF โดยในป 
2556 ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยอยูในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับ 9 จาก 25 
ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก โดยตัวชี้วัดดานมาตรฐานการเดินทางและการทองเที่ยวยังเปนจุดออนสําคัญของประเทศไทย 
รองลงมา คือ ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจ ประเด็นสําคัญที่ควรจะมีการพิจารณา คือ 
การพัฒนาการทองเทีย่วของประเทศไทยเดินมาถูกทิศถูกทางแลวหรือไมและจะสามารถเติบโตอยางยั่งยืนไดอยางไร ซ่ึงที่ผาน
มาถึงแมประเทศไทยจะประสบภาวะวิกฤตที่สงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศ แตเม่ือผานพนวิกฤตไป
แลวนักทองเที่ยวก็ยังกลับมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แสดงถึงความเชื่อม่ันที่นักทองเที่ยวมีตอเมืองไทย ในขณะเดียวกัน 
ภาพลักษณการทองเที่ยวไทยยังเปนแหลงทองเที่ยวราคาถูก การทองเที่ยวไทยยังมีปญหาสะสมมาอยางยาวนานที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ไมวาจะเปน ปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงทองเที่ยวการ
กระจุกตัวของนักทองเที่ยว ความไมพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวก ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
นักทองเที่ยว ทักษะและองคความรูของบุคลากรทองเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับของแหลงการทองเที่ยว รวมถึง
ปญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการ เพื่อการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรความลาสมัยของกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมาย เปนตน ดังน้ันหากประเทศไทยยังจําเปนตองอาศัยรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อเปนฐานเศรษฐกิจหลักใหกับ
ประเทศ รวมถึงเปนแหลงกระจายรายไดและการจางงานเพื่อชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชนและสังคมไทยแลว 
ควรจะมีการทบทวนทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง ศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเปาหมาย
การเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558: 2) 
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 ปญหาของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ความเส่ือมโทรม
ของแหลงทองเที่ยวจากการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว ปญหาความปลอดภัยนักทองเที่ยวขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
เขาถึงและการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว และการรองรับการขยายตัวของสาขาการทองเที่ยวใหม ๆ บุคลากรการทองเที่ยวยัง
ขาดแคลนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย ความไมม่ันคงดานเศรษฐกิจและการเมืองของหลาย
ประเทศทั่วโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร การเขาถึงขอมูลดานการทองเที่ยวความสะดวกสบายในการเดินทาง 
และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปล่ียนไปตามกระแสของโลกาภิวัตนทําใหแนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกยังคง
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนปจจัยที่เอ้ือประโยชนและสรางโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย ตําบล
ปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เปนชุมชนที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรยาวนาน เปนอีกพื้นที่หน่ึงที่
ปจจุบันกําลังตอบรับกระแสการทองเที่ยวให เ กิดการทองเที่ยวเชิ ง นิเวศและวัฒนธรรมขึ้นในชุมชน เ น่ืองจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางสมบูรณและมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบานที่อาศัยอยูภายในชุมชนเปนส่ิงที่นาสนใจในการ
ทองเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ จากการสงเสริมการทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นดังกลาวในปจจุบัน
ขององคการบริหารสวนตําบลปลาคาวและชาวบาน ซ่ึงเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนหลักแตไดพยายามนําเสนอวิถีชีวิตภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมชุมชน แตยังขาดศักยภาพของพื้นที่ทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในอนาคต 
อีกทั้งพื้นที่บานปลาคาวยังไมไดรับการประเมินศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการเตรียมความพรองเพื่อเปนชุมชนทองเที่ยว ดังน้ัน
เพื่อใหการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนบานปลาคาวยกระดับศักยภาพเพื่อบรรลุจุดหมายและประสบความสําเร็จ
จากจุดออน อุปสรรค และปญหา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2558: 5-16) สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยว
ไทย ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ แนวโนมและทิศทางการทองเที่ยวใน
ตลาดโลก ภาวะการแขงขันความเส่ียงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและวิกฤตการณตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว 
โดยเฉพาะสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันที่ยังคงอยูบนความไมแนนอนทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด ความไมม่ันคง
ดานเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนาที่ผานมาการทองเที่ยวไทยยังคงมีปญหาและ
อุปสรรคอีกมากมาย ซ่ึงลวนแตเปนปจจัยสงผลกระทบทางลบตอการทองเที่ยวโลกและการทองเที่ยวไทย แตในขณะเดียวกัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร การเขาถึงขอมูลดานการทองเที่ยวความสะดวกสบายในการเดินทาง และพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่เปล่ียนไปตามกระแสของโลกาภิวัตนทําใหแนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกยังคงเพิ ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนปจจัยที่เอ้ือประโยชนและสรางโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่วของไทย  
 ดวยเหตุผลขางตน ในการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลา
คาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ซ่ึงแหลงทองเที่ยวในตําบลปลาคาวทางมรดกวัฒนธรรม ไดแก หมูบานหมอ
ลํา หนองปลาคาว เปนหมูบานทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก ดอนเจาปู (พอปูเจาอังกฮาดราชวงศ) 
วัดศรีโพธ์ิชัย วัดศรีมงคล วัดปาจันทร วัดโคกกอง สวนปาวังเดือนหา ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดทําการวิเคราะห
ศักยภาพรวมถึงศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอ
เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตตําบลปลาคาว อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนทั้งส้ิน 3,477 คน (องคการบริหารสวนตําบลปลาคาว, 2558: 11) ไดกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา คือ 346 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan (1970: 608, อางถึงใน บุญชม      
ศรีสะอาด, 2554: 34) และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) มีกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาเชิง
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คุณภาพครั้งน้ี ไดแก ตัวแทนคณะผูบริหาร 5 คน ตัวแทนเจาหนาที่/พนักงาน 5 คน ตัวแทนกํานัน ผูใหญบานจํานวน 4 คน และ
ประชาชนจํานวน 6 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
          เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ที่เก่ียวของ ดังน้ี  
  2.1 แบบสอบถาม เก่ียวกับศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน ตําบล
ปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน ี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ประชาชน ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ  
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
  2.2 แบบสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของประชาชน ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยการสัมภาษณตัวแทนคณะผูบริหาร 
เจาหนาที/่พนักงาน ตัวแทนกํานัน/ผูใหญบาน และตัวแทนประชาชน จํานวน 20 คน 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
     1.1  ชาย 122 35.26 
     1.2  หญิง 224 64.74 
2. อายุ   
     2.1  อายุ  18 – 30 ป 32 9.25 
     2.2  อาย ุ 31 – 40 ป 162 46.82 
     2.3  อายุ  41 – 50 ป 95 27.46 
     2.4  อายุ 51 ป ขึ้นไป 57 16.47 
3. อาชีพ   
    3.1  รับราชการ 12 3.47 
    3.2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 6.07 
    3.3  บริษัทเอกชน 12 3.47 
    3.4  เกษตรกร 223 64.45 
    3.5  รับจาง 78 22.54 

 
 

 จากตารางที่ 1 โดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.74) มีอายุระหวาง 31 – 40 ป (รอย
ละ 46.82) และมีอาชีพเกษตรกร (รอยละ 64.45) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลา
คาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวม 

ขอที่ 
ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริม 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม 

ศักยภาพ 
แปลผล 

X  S 
1 ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว 3.37 0.79 ปานกลาง 
2 ศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว 3.45 0.77 ปานกลาง 
3 ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 3.84 0.88 มาก 
 ภาพรวม 3.55 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวา ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 3.55) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ( X = 3.84) รองลงมาคือ ศักยภาพในการรองรับ

ดานการทองเที่ยว ( X = 3.45) และศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ( X = 3.37) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยสรุปผลการวิจัยในแตละดานไดดังน้ี 

 1.1 ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ แหลงทองเที่ยวมี
ขอมูลประวัติความเปนมาที่นาสนใจสามารถสืบคนได สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ รูปแบบของสถาปตยกรรมมีเอกลักษณของ
ชุมชนที่สงเสริมการทองเที่ยว   

 1.2 ศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เสนทางเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวสามารถนํารถสวนตัวเขาไปไดอยางสะดวกและปลอดภัย สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีตํารวจหรืออาสาสมัครรักษา
ความปลอดภัย สรางความม่ันใจแกนักทองเที่ยว 

  1.3 ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ชุมชนสงเสริม
กิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวในการประชาสัมพันธ สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ชุมชนมีความสามารถในการ
ควบคุม ดูแล การดําเนินงาน การจัดการแหลงทองเที่ยว 
 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

   2.1 ดานศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ควรมีผลิตภัณฑที่เปน OTOP ของชุมชน ชุมชนปลาคาวเปน
ชุมชนดั้งเดิมมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณควรที่จะอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานเอาไวเหมือนเดิม นําเสนอขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิตความเปนอยู ที่สืบทอดตอกันมา ควรเรียบเรียงประวัติของประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยู การแสดง (หมอลํา) ตั้งแต
เริ่มตนของชุมชนวามีความเปนมามีการสืบทอดอยางไร  

 2.2 ดานศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว ควรมีสถานที่ตอนรับที่พักใหเพียงพอ สรางความประทับใจ 
สะอาด สวยงาม การตอนรับควรใชเอกลักษณของทองถิ่น เพิ่มความรูใหแกรานอาหารใหมีความสะอาดและปลอดภัย ชวย
ดูแลเสนทางใหสะดวกกวาเดิม ปรับปรุงศูนยบริการใหขอมูลอํานวยความสะดวก จัดใหมีรานอาหารเฉพาะเปนรานอาหารที่
เดน รานขาวหอมมะลิอินทรีย รานขาวกลอง ขาวเมาอบแหง เปนรานอาหารหรือเปนรานที่ตอนรับนักทองเที่ยว เพื่อรองรับ
ตลอดทั้งป 

 2.3 ดานศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ควรมีคณะกรรมการบริหารงานอยางนอย 15 คน ตั้ง
คณะทํางานและมีการติดตามการทํางานทุกครั้ง มีวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดประสงค ของชุมชนใหชัดเจน จัดทําสถานที่
แสดงผลงานทางวัฒนธรรมไวใหนักทองเที่ยว มีมัคคุเทศกไวคอยแนะนําและพานักทองเที่ยวเดินชมสถานที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในการประชาสัมพันธชุมชนและวัฒนธรรมสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนชุมชนเปนเจาของ
รวมกัน มีการกระจายรายไดสูชุมชน 
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว 

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี  
  1. ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมมีศักยภาพอยูในระดับมาก ดังเชนงานวิจัยของ ชฎิล  มาตรา (2559: 85-93) ที่พบวา 
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยงเชิงพุทธศาสนาพระบรมธาตุนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ
ดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ดานการรองรับดานการทองเที่ยว และดานบริหารจัดการ เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีศักยภาพอยู
ในระดับมากเชนกัน ซ่ึงดานศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเปนดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชน
สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวในการประชาสัมพันธ ใหความรูและการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว ชุมชนใหความรวมมือกับ
องคกรหรือหนวยงานที่เก่ียวของ ใหความรูการอนุรักษทรัพยากรของแหลองทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม มีการจัดการดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยการสรางกิจกรรมการฝกอบรมและการตลาด จึงเปนสาเหตุใหดานศักยภาพในการบริหารจัดการดาน
ทองเที่ยวมีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี  ลินิฐฎา (2555: 212-223) ที่พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยพัฒนาส่ือประชาสัมพันธใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ สวนดานศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยวอยูในลําดับรองลงมา ทั้งน้ี
เน่ืองจาก การเขาถึงแหลงทองเที่ยวสามารถนํารถสวนตัวเขาไปไดอยางสะดวกและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคสามารถ
รองรับนักทองเที่ยว มีรานอาหารในชุมชนบริการแกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ มีศูนยบริการใหขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ  พรหมเทพ (2554: ค) ที่ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวใชเวลาในการ
ทองเที่ยว 1 วัน สวนใหญเดินทางทองเที่ยวกับกลุมเพื่อน โดยใชรถยนตสวนตัว สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจและนิยมไปเที่ยวมากที่สุดแตยังมีความตองการพัฒนาดานการประชาสัมพันธ รวมไปถึง ขอมูลประวัติความเปนมาของ
โบราณสถานศิลปะขอมในจังหวัดสกลนครและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตองการใหมีมัคคุเทศกนําเที่ยว สวนดาน 
ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวเปนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด ซ่ึงแหลงทองเที่ยวมีขอมูลประวัติความเปนมาที่นาสนใจ
สามารถสืบคนได สนับสนุนการสืบทอดภูมิปญญาและองคความรู ชุมชนสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง ชุมชนให
การสงเสริม และสนับสนุนความผูกพันระหวางประชาชนกับทองถิ่น ใหความสําคัญกับความเปนมาทางวัฒนธรรม ประเพณีที่
สืบคนได ดูแลรักษาสภาพของแหลงทองเที่ยวที่มีความเปนอยูรวมกันกับประชาชนและทองถิ่น ชุมชนมีความเขมแข็งในการ
รักษาเอกลักษณดานศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และชุมชนสงเสริมดานความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอกพงศ ทุนอินทร (2556: ง-จ) ที่พบวา จุดแข็งของบานดอนหลวง คือ การมีอัตลักษณเปนของตนเอง คือ ประเพณี วัฒนธรรม 
การแตงกาย อาหาร ภาษา นาฏศิลป และการดําเนินวิถีชีวิตและภูมิปญญาการทอผาฝายทอมือของคนไทยอง แตยังพบอุปสรรคใน
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองทั้งในระดับชาติและทองถิ่นซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในนโยบายและผูบริหารทําใหการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขาดความตอเน่ืองทั้งนโยบายและงบประมาณ 
 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอ
เมืองอํานาจเจริญ ในดานศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ควรมีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสราง
เอกลักษณของชุมชน ประชาสัมพันธ จุดเดนของแหลงทองเที่ยวที่มีความแปลกและนาสนใจกวาแหลงอ่ืนทองเที่ยวแหงอ่ืน 
สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมที่มีใหยั่งยืน โดยการสืบทอดภมิูปญญาความรูตาง ๆ ใหแกเด็กรุนหลังอยางตอเน่ือง เผยแพรหรือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ขอมูลประวัติใหนาสนใจ จัดทําแผนพับ จัดทําปายนิเทศ หรือมีเว็ปไซดไวสืบคนขอมูลได      
จัดระเบียบภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวใหเปนระเบียบสามารถเขาชมไดสะดวกทําความสะอาดอยางเสมอสมํ่าเสมอสราง
แรงจูงใจใหประชาชนในชุมชนเห็นความสําคัญของแหลงทองเที่ยว สนับสนุนใหประชาชนรวมกันจัดกิจกรรมในการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวและเผยแพรความรูทางวิชาการดานศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว 
สนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดรานคาจําหนายของที่ระลึกหรือสินคาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของแหลง
ทองเที่ยวที่หลากหลาย มีการกําหนดราคาสินคาอยางเหมาะสม สวนดานศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว ควร
ปรับปรุงสถานที่ในการบริการนักทองเที่ยว เปดโอกาสใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
รวมกันจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําแหลงทองเที่ยวมีส่ิงอํานวยความสะดวกรวมถึงรานอาหารตามความ
เหมาะสม ปรับปรุงถนนใหเสนทางที่สามารถเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและปลอดภัยเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
ชุมชนใหทั่วถึง แผนพับที่ใชในการประชาสัมพันธควรเนนถึงจุดเดนของแหลงทองเที่ยวมีการออกแบบสีสันที่นาสนใจ ซ่ึง
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สอดคลองกับแผนพัฒนาการพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 (2554: 28-40) ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวที่มีแนวทางการพัฒนาเครือขายการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบ
สารสนเทศและซอฟตแวรดิจิทัลคอนเทนตเพื่อการทองเที่ยว สนับสนุนใหเกิดการใชระบบ E-Commerce อยางแพรหลาย
สงเสริมการจัดทําขอมูลการทองเที่ยวออนไลนและการเชื่อมโยงระบบบริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยวทางเว็บไซต และดาน
ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ควรมีการสนับสนุนใหชุมชนแสดงความคิดเห็นใหตระหนักถึงความรัก ความ
เปนเจาของ มีความหวงแหนในแหลงชุมชนและวัฒนธรรม สืบสานเอกลักษณ แบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน สงเสริมการ
ทองเที่ยวใหมีความยัง่ยืนสูคนรุนหลังและไมควรเปนการจัดทําเฉพาะกลุมบุคคล จัดทําสถานที่ทองเที่ยวใหนาสนใจ สถานที่
สวยงามมีบริเวณถายภาพที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ชาวบานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความ
ยั่งยืนทางดานส่ิงแวดลอม กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 
จัดทําคูมือแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังเชนงานวิจัยของ 
จิรัฎฐ  อภิวิชญทีปกร (2558: ข-ค) ที่ไดเสนอแนะผลิตภัณฑพื้นบานควรมีการเพิ่มผลิตภัณฑและส่ิงที่นาสนใจใหมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดานกิจกรรมทองเที่ยว ควรมีมัคคุเทศกนาเที่ยวภายในชุมชน เชน ชมการสาธิตวิธีการทอผาไหมควรมี
ผูบรรยายหรืออธิบายทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดานการรับรู ควรมีการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธชุมชนให
ทั่วถึงมากขึ้น ผานชองทางการส่ือสารวิทยุและโทรทัศน สวนแผนพับที่ใชในการประชาสัมพันธควรเนนถึงจุดเดนของแหลง
ทองเที่ยว ไมใชมีเพียงแคประวัติความเปนมา และควรมีการออกแบบสีสันที่นาสนใจ  
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน  
 1. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานที่เก่ียวของเขามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสถาปตยกรรมให
มีเอกลักษณของชุมชน โดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นและนําขอมูลที่ไดมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
รูปแบบของสถาปตยกรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
 2. ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อสรางความม่ันใจแก
นักทองเที่ยว สรางความตระหนักแกประชาชนใหเกิดความรักความหวงแหในถิ่นตน โดยการรวมมือกับหนวยงานที่เ ก่ียวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย  
 3. ควรมีการใหความรูและสรางจิตสํานึกแกประชาชนในทองถิ่น ใหความสําคัญเก่ียวกับการควบคุมดูแล การ
ดําเนินงานการจัดการแหลงทองเที่ยว โดยการประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับทางวัฒนธรรมหรือการทองเที่ยง เพื่อเชิญ
ผูเชี่ยวชาญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตอไป 

 4. ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดบริเวณสถานที่ทองเทียว ดูแลเรื่องส่ิงปฏิกูล เชน มูลสัตว จัดระเบียบดานอาคาร
สถานที่ใหสะอาด มีระเบียบและสวยงามรมรื่น 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป 

 1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอําเภออํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ 
 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลปลาคาว อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

  3. ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ยั่งยืนโดยชุมชนตําบลปลาคาว อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะหจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาจารย ดร.กลุวดี  ละมายจีน และผูชวยศาสตราจารย ดร.   
สุปยา  ทาปทา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  จําปาออน ประธานบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง    
ตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  คุณคาและ
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คุณประโยชนอันพึงไดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขออุทิศบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย ทุกทานที่ใหกําลังใจ และ
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
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แนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล 
กุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

The Guidelines of the Development according to the Local Development Plan of 
Kutchompoo Municipality in Phiboonmungsahan of Ubon Ratchathani Province. 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
E-mail: benicebody.tb@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยและมีทะเบียนบานอยูในเขต
เทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 367 คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม
อยางงาย กลุมเปาหมาย จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  สภาพการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 
ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานการวางแผน มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในทองถิ่น รองลงมา คือ ดานการปรับปรุงแกไข มีการนําผลการเสนอแนวทางมาใชในการปรับปรุงการทําแผนพัฒนาครั้ง
ตอไป ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ 
และดานการดําเนินงานตามแผน มีการดําเนินงานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนด สําหรับ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
คือ ดานการวางแผน ควรจัดทําประชามติประชาชนในตําบลทุกหมูบาน ประชาสัมพันธถึงประชาชนใหเขามารวมคิดเห็นในการ
กําหนดแผนหรือวางแผน และการลงพื้นที่ทองถิ่น ดานการดําเนินงานตามแผน ควรมีการประชุมผูที่มีสวนเก่ียวของในการ
ดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามปฏิทินแผนงาน ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ควรจัดใหมีการตรวจสอบ
ประเมินผลติดตามเปนระยะมีระเบียบ ระบบที่บงชี้แนชัด ดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลทุกงานโครงการ ดานการ
ปรับปรุงแกไข ควรมีการนําปญหามาปรับปรุงแกไขตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงใหดีขึ้น และ
ดําเนินการติดตามประเมินผลตอไป 
 
คําสําคัญ: การดําเนินงาน, แผนพัฒนาทองถิ่น, เทศบาลตําบลกุดชมพู 
 
Abstract 
          The research aimed to study the implementation of the local development plan of Kutchompoon 
Municipality in Phiboonmungsahan of Ubon Ratchathani province and the guidelines of the development 
according to the local development plan of the municipality in the study. The samples used in the research 
were 367 local residents whose residence of Kutchompoo Municipality. The sample size was determined by a 
simple random sampling. The targets were 25 representatives. The research instruments were a questionnaire 
and an interview. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and content 
analysis.The research findings were as follows. The implementation according to the local development plan 
was overall at a high level. The aspect having a maximum value was planning. In this respect, locals were allowed 
to participate in making a plan of the infrastructure. Ranked second was an improvement; the results gained from 
prior improvement were used to make further planning. On follow-up, supervision and evaluation: the projects 
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were supervised according to the regulations. On implementation according to the plan: the life quality of the 
locals was promoted according to the set plans. The guidelines were as follows. On planning: a public opinion 
should be conducted in every village; the public should be involved in the plan-making process; a survey should 
be conducted into the people’ needs the project should be in accordance with the problems found and should 
satisfy the locals’ desires. On the plan implementation: there should be a conference for those concerned in 
order to carry out the plans through the process of support for the development plan. On follow-up, supervision 
and evaluation: there should be supervision of the implementation plan in all sectors concerned; the supervision 
should be carried out in a given time with clear indicators; a maximum benefit should be aimed at the public. On 
improvement: the improvement should be made to correct the activities and projects in line with the allocated 
budget inspection and improvement should be aimed at solving the public’s problems.  
 
Keywords:  Implementation, Local Development Plan, Municipality  
 
บทนํา 
         องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลตําบลน้ัน ถือไดวาเปนหนวยการปกครองในรูปแบบการปกครองทองถิ่น
ของไทย เปนเครื่องมือและกลไกหลักในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบล รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 มาตรา 284 ในแผนการขั้นตอนการกระจายอํานาจสูการปกครองทองถิ่น จนถึงมีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการปรับเปล่ียนแนวทางวิธีการบริหารงานใน
หลายดาน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ดานภารกิจหนาที่ ดานงบประมาณ และดานบุคลากร และจะตองเปนการบริหารจัดการ
ที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบไดทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาชน (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2555: 1-2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาลตําบล มีอํานาจหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและตองสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ทั้งจาการวางแผนในระยะส้ันและระยะยาว เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ในการบริหารงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรผลประโยชนและแกไขปญหาเพื่อประโยชน
ของประชาชนในชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (โกวิทย  พวงงาม, 2554: 21)    
          แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีน้ัน จะตองมาจากกระบวนการทีมี่ผูเก่ียวของหลายฝายทั้งจากผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และที่สําคัญยิ่งคือ
ประชาชนทองถิ่นรวมกันคิดแกไขปญหาใหบรรลุความตองการของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมอยางกวางขวาง ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จะสงผลสูการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นไดดีมากยิ่งขึ้น (ธนบูรณชัย  อรามเรือง, 2558: 
84-85) การจัดทําและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ยังคงประสบปญหาและอุปสรรค ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชนยังไมเห็นความสําคัญ และไมมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประชาชนยังคงเล็งเห็นวา การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมีความสําคัญและจําเปนมากกวา
โครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดานอ่ืน ๆ ไมเห็นความสําคัญของกระบวนการจัดทําและการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทําใหไมอยูบนพื้นฐานของปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง ปญหาและ
อุปสรรคดังกลาวทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดเอาไว บางครั้งตองมีการปรับเปล่ียนแผนงานโครงการ
ประจําปบางชวง และสงผลกระทบตอการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ เกิดความลาชาส้ินเปลืองงบประมาณ ดังน้ันเพื่อ
ประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น การดําเนินงามตามแผนพัฒนาทองถิ่น ควรจะทําอยางไรจึงจะสามารถปฏิบัติตามแผนที่วาง
เอาไว (เทศบาลตําบลกุดชมภ,ู 2558: 22)  
          ผูวิจัย มีความสนใจในการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลกุด
ชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลกุดชมภู ใน 6 ดาน ไดแก 1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4. ดานสังคมและสาธารณสุข 5. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และการทองเที่ยว 6. ดานพัฒนาการเมือง การบริหารการจัดการองคกร เพื่อหาแนวทาง
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พัฒนาปรับปรุง และกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมไปถึงการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี 
         2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากรที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปจาก 19 หมูบานที่อาศัยและมีทะเบียนบาน
อยูในเขตเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 8,636 คน (กองงานทะเบียนราษฎร 
อําเภอพิบูลมังสาหาร, 2558: 1-57) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 367 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and 
Morgan (Krejcie, Morgan, 1986: 345 อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2554: 199) และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งน้ี ไดแก ตัวแทนคณะผูบริหาร จํานวน 2 คน ตัวแทน
เจาหนาที่ จํานวน 4 คน ตัวแทนพนักงานลูกจาง จํานวน 4 คน ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 5 คน ตัวแทนกํานัน/ 
ผูใหญบาน จํานวน 5 คน /ตัวแทนประชาชน จํานวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 25 คน  
          2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบขอมูลครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

2.1 แบบสอบถามการศึกษาสภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูล 
มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีแบบสอบถามแบบมาตราสวน  
              ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
          2.2 แบบสัมภาษณ การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ ตัวแทนกลุมผูบริหาร ตัวแทนกลุมเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 
ตัวแทนพนักงานลูกจาง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนกํานัน /ผูใหญบาน และตัวแทนประชาชน จํานวน 25 คน 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป                                               จํานวน (คน)             รอยละ 

1. เพศ 
     1.1 ชาย                                                   128                      34.88 
     1.2 หญิง                                                   239                     65.12 
2. อายุ 
     2.1 อายุไมเกิน 35 ป                                     62                      16.89 
     2.2 อายุ 36 - 45 ป                                      98                       26.70 
     2.3 อายุ 46 - 55 ป                                      179                     48.77 
     2.4 อายุ 56 ป ขึ้นไป                                     28                      7.63 
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3. ระดับการศึกษา 
      3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี                                    242                   65.94  
      3.2 ปริญญาตร ี                                           119                   32.43  
     3.3 สูงกวาปริญญาตร ี                                    6                      1.63  
4. รายไดตอเดือน                                                

        279                  76.02       4.1 ต่ํากวา 15,000 บาท 
     4.2 ตั้งแต 15,001 – 20,000 บาท                       85                    23.16  
     4.3 ตั้งแต 20,001 บาท ขึ้นไป                            3                     0.82  
5. อาชีพ 

     5.1 เกษตรกร                                               139                   37.87  
     5.2 ประกอบธุรกิจสวนตัว                      98                    26.70  
     5.3 รับจางทั่วไป                                            89                    24.25  
     5.4 รับราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ            22                    5.99  
     5.5 พนักงานบริษัท/หนวยงานเอกช                    11                     3.00  
     5.6 นักเรียนหรือนักศึกษา                                8                      2.18  
                          รวม                                 367                  100.00 

 
จากตารางที่ 1 โดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.12) มีอายุระหวาง 46 – 50 ป 

(รอยละ 48.77) มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี (รอยละ 65.94) มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท (รอยละ 76.02) และ
มีอาชีพเกษตรกร (รอยละ 37.87) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

สภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยภาพรวม 

สภาพการดําเนินงาน 
แปลผล   X          S  

1.  ดานการวางแผน (Plan)                            3.86      0.73               มาก 
2.  ดานการดําเนินงานตามแผน (Do) 
3.  ดานการติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผล (Check)   

3.71       0.77               มาก 
3.72       0.82               มาก 

4.  ดานการปรับปรุงแกไข (Action)                  3.75       0.80               มาก 
                        รวม                             3.76       0.78              มาก 

        

จากตารางที่ 2 โดยรวมพบวา สภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูล     

มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมมีการพัฒนาอยูในระดับมาก ( X = 3.76) เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา 

ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการวางแผน (Plan) ( X = 3.86) รองลงมา คือ ดานการปรับปรุงแกไข (Action) ( X = 3.75) 

รองลงมา คือ ดานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Check) ( X = 3.72) สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการ

ดําเนินงานตามแผน (Do) ( X = 3.71) ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย  
         1. สภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมพู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สามารถสรุปผลได ดังน้ี 
            1.1 ดานการวางแผน (Plan) โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เปดโอกาส
ใหประชาชนเขารวมวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในดานโครงสรางพื้นฐานในทองถิ่น ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การ
วางแผนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การประชาสัมพันธ และการการบริการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน  
            1.2 ดานการดําเนินงานตามแผน (Do) โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มี
การดําเนินงานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนด ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การให
ประชาชนเขารวมเปนกรรมการในการประชุมวางแผนพัฒนาทองถิ่นดานนโยบายและยุทธศาสตรรวมกับเจาหนาที่ทองถิ่น  
            1.3 ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น จัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย   
             1.4 ดานการปรับปรุงแกไข (Action) โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มี
การนําผลการเสนอแนวทางมาปรับปรุงแกไขไปใชในการปรับปรุงการทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การ
ประชุมปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหทราบวิธีการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นที่ถูกตอง 
          2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี 
             2.1 ดานการวางแผน (Plan) ควรจัดทําประชามติประชาชนในตําบลทุกหมูบานทุกภาคสวน ควรมีสวนรวมในการ
ประชามติ ควรมีการประชาสัมพันธถึงประชาชนใหเขามารวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดแผนพัฒนาทองถิ่นหรือร วม
วางแผนพัฒนาทองถิ่นดวย การลงพื้นที่ทองถิ่นดูความตองการของประชาชนแตและชุมชน 
            2.2 ดานการดําเนินงานตามแผน (Do) ควรมีการประชุมผูที่มีสวนเก่ียวของในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นดวยความรับผิดชอบ ควรมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานใหไดตรงตามแผนที่วาง
เอาไว  
            2.3 ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) ควรมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการควบคูไปกับผูปฏิบัติงานและทุกภาคสวน จัดใหมีการตรวจสอบประเมินผลติดตามเปนระยะมีระเบียบ      
            2.4 ดานการปรับปรุงแกไข (Action) ควรมีการปรับปรุงแกไขแนวทางการพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการปรับปรุงแกไข ควรมีการแกไขปญหาสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินงาน ควรมีแนวทางแกไขใหตรง
กับปญหาและความตองการของประชาชนทั้งที่โดยคํานึงถึงประชาชนเปนหลัก  
 
การอภิปรายผล 
         จาการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูล   
มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปลายผลในประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
          1. สภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี     
โดยภาพรวม การดําเนินงานอยูในระดับมากโดยพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผน ทั้งน้ีเน่ืองจากทางเทศบาลมีการ
ประชาสัมพันธถึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการวางแผน การลงพื้นที่สํารวจความตองการของประชาชน เปดโอกาสให
ประชาชนและทุกภาคสวน มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณการกําหนดนโยบายการวางแผนงานพัฒนาตําบล การเขามา
มีสวนรวมของประชาชนน้ัน ทําใหการวางแผนพัฒนาตําบลเปนการวางแผนที่เหมาะสมตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา  กุลสุทธิชัย (2557: 98-105) ที่พบวา การวางแผนและนําแผนพัฒนาทองถิ่น   
ไปปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด ดานภาวะผูนํา ดานการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และดานการมีสวนรวมในการพัฒนา 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยสงเสริมและสนับสนุนดานบุคลากรใหมีจิตบริการสาธารณะ เพื่อใหการ
บริการและความชวยเหลือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดรับผลประโยชนสูงสุด รวมถึงใหผูเก่ียวของไดรับทราบการติดตาม
ประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาพยายามผลักดันการนําแผนพัฒนาที่ กําหนดขึ้นใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ รวมพล  บุตรดีวงษ (2558: 117-124) ที่พบวา ความคิดเห็นของ
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ประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อยูในระดับมาก ดานคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม มีการ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับโรคติดตอ หรือเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยูเสมอ คณะผูบริหารควรมีความรูความสามารถ
ดานการบริหารจัดการที่ดี ผูบริหารใหประชาชนในทองถิ่นเสนอปญหาหรือความคิดเห็นเพื่อใหการแกไขปญหาตรงจุด การ
ดําเนินงานมีระบบขอมูลขางสารที่ใหประชาชนสามารถตรวจสอบได  
          2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการดําเนินงาน ควรดําเนินงานตามแผนและปฏิบัติตามขั้นตอน มีความรอบคอบในการดําเนินงานให
ไดตามแผนที่วางไว จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือผูที่มีสวนเก่ียวของชวยในการดําเนินงานตามแผน รวมไปถึงการใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในดาน การวางแผน การดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุง
แกไข ซ่ึงเห็นไดจากงานวิจัยของ ลินจง  อ่ิมรักษา (2559: 73-80) ที่ไดเสนอแนะดานการดําเนินการ ควรเปดกวางให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจาง การเปนกรรมการตรวจรับงานของประชาชน ควรคัดสรรบุคคลที่มีความรู
ความสามารถที่เหมาะสม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ขอบัญญัติที่ไดรับการอนุมัติแลวควรมีการสําเนาประกาศให
ประชาชนทราบ ควรมีการแจงประชาสัมพันธลวงหนาในการขอเขารับการประชุมสภาหรือการประชุมจัดทําแผน ดานการ
ตรวจสอบควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาทุกระยะ ควรมีการทบทวนการจัดทําพัฒนาทุกป ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐชา  ทองคุม (2557: 71-76) ที่ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาจาก
ประชาชนกอน ควรมีการใหขอมูลในการจัดทําแผนหรือโครงการใหชัดเจน ควรมีการจัดทําแบบสอบถามความตองการของ
ประชาชน ผูบริหารควรใหความสําคัญและเขาใจปญหาชุมชนลําดับตน ๆ กอน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ไดเห็นจุดเดน
และขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมีเปาหมาย และมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
อยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
         ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน          
          1. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการวางแผน ควรมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนและทุกภาคสวนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่น  
          2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการดําเนินงาน ควรดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นและงบประมาณที่วางไวใหครบทั้ง 6 ดาน ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานใหขอมูลที่เพียงพอ  
          3. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ควรให
ประชาชนเขามามีสวนรวมกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ โดยรวมเปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
          4. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการปรับปรุงแกไข นําปญหาอุปสรรคที่แทจริง 
มาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น แกไขปญหาความตองการของประชาชนใหตรงจุดทุกกลุมเปาหมาย 
         ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
           1. ควรศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
           2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
           3. ควรศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
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ตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน เทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แนะนําและแกไข เครื่องมือในการทําวิจัยครั้ง น้ี นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบ
แบบสอบถามและผูใหสัมภาษณทุกทาน ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลและใหการ
สนับสนุน คอยเปนกําลังใจในการศึกษาตลอดมา สุดทายน้ี คุณคาและคุณประโยชนอันพึงไดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอ
อุทิศบูชาทานพระครูสุตกิตยาภรณ บิดา มารดา ครู อาจารย ทุกทานที่ใหกําลังใจ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย
ตลอดมา 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ 
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลคําไฮใหญ จํานวน 357 คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย กลุมเปาหมายที่
ใชในการศึกษา โดยการสัมภาษณ  ไดแก ตัวแทนประชาชน ตัวแทนผูปฏิบัติงาน และตัวแทนผูบริหาร จํานวน 15 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานหลักนิติธรรม 
บริหารจัดการดวยความเปนธรรม ถูกระเบียบกฎหมายเปนไปตามระเบียบราชการโดยใชหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ดานหลัก
ความคุมคา การรณรงคใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัดและยึดแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานหลักการมีสวนรวมมีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟงปญหา และความ
ตองการของประชาชนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ 
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานหลักนิติธรรม ควรกําหนดขอบัญญัติตําบล กฎ ขอบังคับระเบียบตาง ๆ ให
ทันสมัยและเปนที่ยอมรับของสังคม ใหความรูเก่ียวกับขอบัญญัติตําบล ระเบียบ ขอบังคับ ใหทราบโดยการประชาสัมพันธทุก
หมูบานดานหลักคุณธรรม ควรยึดถือความถูกตองดีงาม ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน เชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการ
รณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานถือปฏิบัติ ยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรม ดานหลักความโปรงใส ควร
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานทุกขั้นตอนมากขึ้น มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนดานหลักการ
มีสวนรวม ควรเปดใหประชาชนรับรู แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ในการบริหารงานใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
แผน  นโยบายการบริหารงานดานหลักความรับผิดชอบควรมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาที่การงานเอาใจใส
ประชาชนที่มารับบริการใหมากขึ้นตองเอาใจใสปญหาของประชาชน แกไขปญหาใหประชาชนอยางรวดเร็วและทั่วถึงดานหลัก
ความคุมคาควรรณรงคใหบุคลากรและประชาชน ใชทรัพยากรอยางคุมคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใชทรัพยากรอยา ง
ประหยัดใชวัสดุอุปกรณในสํานักงานใหคุมคาที่สุด 

คําสําคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ 

Abstract 

 The research aimed to study the good governance-based administration of TambonKumhaiyai 
Administrative Organization and the guidelines for the development of the good governance-based 
administration. The samples used in the research were 357 local residents who lived under the 
jurisdiction of Kumhaiyai Administrative Organization. The sample size was determined by a simple 
random sampling. The targets were 15 representatives of the groups concerned. The research instruments 
were a questionnaire and an interview. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
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deviation and content analysis.The good governance-based administration of TambonKumhaiyai 
Administrative Organization was overall moderate. The aspects with a maximum value was an ethical and 
legal issue. In this, the administration was fair, legal and systematic. Secondary was the principles of worth 
and value. In this, a campaign was conducted to make personnel and the public to make the best use of 
natural resources. The aspect having a minimum value was participation. A forum was held for those 
directly responsible to listen to the public grievances. The guidelines for the development of the good 
governance-based administration were as follows. On ethical and legal: rules and regulations should be 
modernized and socially acceptable. The public should be given knowledge on the local rules and 
regulations by means of public relations. On the virtues: good conduct, honesty, diligence and 
perseverance and belief in good should be encouraged.  A campaign should be made to set up values in 
good which should be abided by all agencies. On transparency:  the public should be more involved in 
all steps of the administration information should be accessible to the public. On participation: the public 
should be able to voice their opinions and make decisions; they should take part in setting up plans and 
administrative policies. On accountability: the personnel should be aware of the responsibility and 
attentive to the public service the problems concerning the public should be urgently dealt with.  On 
value or worth: personnel and the public should be made aware of the value of natural resources and 
they should make the best use of the resources. 

Keywords: Administration, Good Governance, Kumhaiyai Administrative Organization  

บทนํา 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย ในปจจุบันแบงออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) องคการบริหารสวนจังหวัด  
2) เทศบาล  3) องคการบริหารสวนตําบล และ 4) องคกรรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเหมือนการบริหารงานของเอกชนที่มุงกําไรเปนเปาหมาย แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมุง
ความพึงพอใจของประชาชนเปนหลักและส่ิงที่ตองมุงเนนอยางเต็มที่ คือ การบําบัดทุกข บํารุงสุขหรือการทําใหประชาชนพน
ทุกข มีสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยผูบริหารและสมาชิก ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารทั้งที่เปนขาราชการ
การเมืองและขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตามสังกัดของตนที่กฎหมายกําหนด ประเทศไทยให
ความสําคัญตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงานราชการตาง ๆ เพราะหนวยราชการประสบปญหาดานจริยธรรม การทุจริต คอรัปชั่น รัฐบาลจึงใหความสนใจ
เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางจริงจัง (สุธีลาพร  ริพล, 2556: 2) ธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยเปด
โอกาสใหความหลากหลายของเรา รวมพลังและสามารถสะทอนไดอยางสรางสรรค จึงเปนทางตรงที่สุดในการพัฒนาการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมไทยเชื่อประสานเปนหน่ึงเดียวไปสูความยั่งยืนที่แทจริง (อานันท  ปนยารชุน, 2551: 1) 
 การบริหารราชการแผนดินตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือหรือกลไกลในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหการบริหาร
ราชแผนดินเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม สอดคลองกับ “หลักธรรมาภิบาล” เห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัตปิฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ 
พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สิทธิใน การรับรูขาวสาร
ของราชการหรือสิทธิไดรูของประชาชน (ขวัญหทัย  จิตพิไล, 2554: 2) นอกจากน้ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนด
วิสัยทัศนไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2557 -2560) คือ “เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นมุงม่ันทีจ่ะสงเสริมสนับสนุนใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองทองถิ่นเปนไปโดยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักการมี
สวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความคุมคา (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558: 3)  
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 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญตอชุมชนที่สงผลตอการพัฒนาระดับตําบล เพราะเปน
องคกรที่มีพลังประชาชนในทองถิ่นเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักถึง
ความสําคัญตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรสําคัญตามนโยบายการกระจาย
อํานาจอันเปนแนวทางพื้นฐานแหงรัฐที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประยุกต อยาง
นอยเรื่องการลดขั้นตอน อํานวยความสะดวกแกประชาชนและการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองทองถิ่น (ราชกิจจานุกเบกษา, 2546: 15) โดยมีวัตถุประสงค
จะใหเกิดการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นอยางแทจริงเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจและรวม
แกไขปญหาของตนเองใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน โดยคํานึงถึงประชาชนเปนสําคัญทั้งน้ีงานวิจัยของ เดน  วรรณ
สอน (2556: 1) ยังพบปญหาในการบริหารงานที่ขาดความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่การปฏิบัติงานของขาราชการ
ประจําและขาราชการการเมืองที่อาจเกิดจากความไมพรอมดานการบริหารงานหลายประการ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล
คําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ไดแก 1) ดาน
หลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักการมีสวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) 
ดานหลักความคุมคา ซ่ึงการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ทั้งน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว จากการสรุป
รายงานประจําปขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ พบวา ประชาชนรองเรียนดวยวาจาเก่ียวกับที่เจาหนาที่มีการปฏิบัติ
หนาที่ลาชาเกินสมควร การมอบหมายงานไมตรงกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการ
แกปญหาแสดงถึงความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองเทาที่ควร ประชาชนไมมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการที่ประชาชน
จะไดรับประโยชน ทําใหเกิดความเคลือบแคลงและสงสัยในความโปรงใสในการบริหารงาน ไมมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่
เปนประโยชนแกประชาชน (องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ, 2558: 22)  
 องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มี 10 หมูบาน ประชากร จํานวน 4,894 
คน (องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ, 2559: 10) เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนและมุงพัฒนา
องคกรใหเจริญกาวหนาสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการบริหาร ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานให
สามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีจะนําไปประยุกตใชเพื่อเปน
ประโยชนตอการบริหารงานขององคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย          

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง        

 ประชากรที่ใชในการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอ

ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10 หมูบาน  4,894 คน (องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ, 2559: 10) กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 357 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608,  

อางถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2555: 121) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) มีกลุมเปาหมายที่ใชใน

การศึกษา ไดแก 1) กลุมตัวแทนประชาชน จํานวน 5 คน  2) กลุมตัวแทนผูปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน  3) กลุมตัวแทนผูบริหาร  

จํานวน 5 คนรวมทั้งส้ิน 15 คน 
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 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล      

 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากตามกรอบแนวคิดและ

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี         

  2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอ    

ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 ดาน ไดแก (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักการมี

สวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุมคาแบงเปน 3 ตอน ไดแก     

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

คําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี        

   ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี     

  2.2 แบบสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ 

อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 ดาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกับ

กลุมเปาหมายที่ใชในการศกึษา ไดแก 1) กลุมตัวแทนประชาชน จํานวน 5 คน  2) กลุมตัวแทนผูปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน 3) 

กลุมตัวแทนผูบริหาร จํานวน 5 คนรวมทั้งส้ิน 15 คน 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลทั่วไป     จํานวน (คน)                       รอยละ 
1. เพศ   
   1.1 ชาย 206 57.70 
   1.2 หญิง 151 42.30 
2. อายุ   
   2.1  อายุต่ํากวา 30 ป  39 10.92 
   2.2  อายุ 31 – 40 ป  146 40.90 
   2.3  อายุ 41 ขึ้นไป  172 48.18 
3. อาชีพ    
   3.1 พนักงานหนวยงานเอกชน 72 20.17 
   3.2 เจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 70 19.61 
   3.3 เกษตรกร 17 4.76 
   3.4 รับจางทั่วไป 198 55.46 
4. อาศัยอยูในเขต อบต. คําไฮใหญ   
   4.1  อาศัยอยูไมต่ํากวา 5 ป 35 9.80 
   4.2  อาศัยอยู  5 – 10 ป 55 15.41 
   4.3  อาศัยอยู 10 ป ขึ้นไป 267 74.79 

 
 จากตารางที่ 1 โดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 57.70) มีอายุระหวาง 41 ป ขึ้นไป 
(รอยละ 48.18) มีอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 55.46) และอาศัยอยูในเขต อบต. คําไฮใหญ 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 74.79) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
คําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวม 

         การบริหารงาน  
แปลผล 

       X       S   
1. ดานหลักนิติธรรม       3.39      0.86  ปานกลาง 
2. ดานหลักคุณธรรม       3.25      0.94  ปานกลาง 
3. ดานหลักความโปรงใส       3.26      0.85  ปานกลาง 
4. ดานหลักการมีสวนรวม       3.07      0.97  ปานกลาง 
5. ดานหลักความรับผิดชอบ       3.27      0.88  ปานกลาง 
6. ดานหลักความคุมคา       3.30      0.84  ปานกลาง 
รวม       3.26     0.89 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 พบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอ  

ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

ดานหลักนิติธรรม ( X = 3.39) รองลงมา คือ ดานหลักความคุมคา ( X = 3.30) ดานหลักความรับผิดชอบ ( X = 3.27) ดาน

หลักความโปรงใส ( X = 3.26) ดานหลักคุณธรรม ( X = 3.25)  สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานหลักการมีสวนรวม         

( X = 3.07) ตามลําดับ 

สรุปผล การวิจัย           
 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานีโดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานหลักนิติธรรม รองลงมาคือ 
ดานหลักความคุมคาดานหลักความรับผิดชอบดานหลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดาน
หลักการมีสวนรวม โดยสรุปผลการวิจัยในแตละดานได ดังน้ี       
  1.1 ดานหลักนิติธรรม โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ บริหารจัดการดวย
ความเปนธรรม ถูกระเบียบกฎหมายเปนไปตามระเบียบราชการโดยใชหลักนิติธรรมสวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ เปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรับทราบเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับทองถิ่น    
  1.2 ดานหลักคุณธรรม โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการบริการดวย
มนุษยสัมพันธที่ดีสุภาพออนโยน และมีไมตรีจิตพรอมใหบริการ สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การบริหารงานโดยการกําหนด
บุคลากรที่เหมาะสมกับภาระงานของหนวยงานซ่ึงมีการบริหารทรัพยากร ตนทุนและงบประมาณ เหมาะสมกับองคกร 
  1.3 ดานหลักความโปรงใส โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ
บริหารงานเปนไปดวยความชัดเจนและโปรงใส ยึดถือตามระเบียบเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบไดและใหขอมูลเก่ียวกับการ
ใหบริการ เชน ขั้นตอน แบบฟอรม คาธรรมเนียม(ถามี) และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ อยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
การสรุป/เปดเผยการบริหารงานของหนวยงานตอสาธารณะ เชน ประชาสัมพันธ/ปดประกาศใหประชาชนรับทราบ   
  1.4 ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจัดเวที
ประชาคมในการรับฟง ปญหา และความตองการของประชาชน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของหนวยงาน      
  1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ หนวยงานน้ี 
มีความเอาใจใสตอปญหาของประชาชน และเรงแกไขเพื่อบรรเทาความเดือดรอนสวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ นําโครงการ
กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไวไปดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม      
  1.6 ดานหลักความคุมคา โดยรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การรณรงคให
บุคลากรในหนวยงานและประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัดและยึดแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สวนขอที่
มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีการเบิกจายงบประมาณในการบริหารงานโครงการตาง ๆ ตามความเปนจริงและเหมาะสมและการใช
งบประมาณมีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานที่ชุมชน/หมูบานไดรับ 
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 2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮ
ใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.1 ดานหลักนิติธรรม ควรมีการทําประชาวิจารณทุกเรื่องกอนออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย
กับเหตุการณบานเมืองในปจจุบันประชาสัมพันธใหความรูสรางความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวกับ 
อปท. ดําเนินงานโดยยึดหลักกฎหมาย  
  2.2 ดานหลักคุณธรรมดานหลักคุณธรรมควรมีการนําความรูดานคุณธรรม ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน 
และใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันและเสมอภาคสงเสริมใหมีการสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกประชาชน สรางคานิยมให
พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบตอ
หนาทีใ่หเปนวัฒนธรรมองคกร สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
  2.3 ดานหลักความโปรงใสควรจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนไดทราบปรับปรุงกลไกลการประชาสัมพันธขอมูลใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวกและสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลและแสดงความคิดเห็นได 
  2.4 ดานหลักการมีสวนรวมควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตางๆ 
การกําหนดแผนและนโยบายการบริหารงาน จัดเวทีสัญจรรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนกอนจัดทําโครงการ
ตาง ๆ สามารถแกปญหาไดตรงจุดและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงาน กําหนดแผนนโยบาย การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รวมในการตัดสินใจและการแกปญหาใหการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
  2.5 ดานหลักความรับผิดชอบควรกําหนดความรับผิดชอบในหนาที่ของบุคลากรในหนวยงานใหชัดเจน 
ประชาสัมพันธความรับผิดชอบของเจาหนาที่ อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการประชาชนผูบริหารขาราชการ 
นักการเมือง ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางตั้งใจมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและรับผิดชอบบริหารงานที่ไดรับมอบหมาย
ทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่หนวยงานกําหนด 
  2.6 ดานหลักความคุมคาควรรณรงคใหบุคลากรและประชาชน ใชทรัพยากรอยางคุมคาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใชทรัพยากรวัสดุอุปกรณสํานักงานอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด สรางจิตสํานึกใหผูบริหาร เจาหนาที่ รวมทั้ง
ประชาชนใหรวมกันใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณและ
แนวปฏิบัติที่ดีระหวางองคกรอ่ืน  

การอภิปรายผล 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา โดยรวมมีการบริหารงานอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงพบวาดานหลักคุณธรรมมีคาเฉล่ียสูงสุดทั้งน้ีเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสให
ประชาชนรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน และแสดงความคิดเห็นตอเทศ
บัญญัติที่นํามาบังคับใช จึงเปนผลใหมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงชัย  นกขม้ิน (2552: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ระดับความเปนธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับงานวิจัยของ จันทรมงคล  พันธุพาณิชย (2553: บทคัดยอ) 
ที่พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลล้ินฟา อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน สวนดานหลักการมีสวนรวมเปนดานที่
มีคาเฉล่ียต่ําสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากทางองคการบริหารสวนตําบลเปดโอกาสใหประชาชนรวมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ตําบลประจําปในแตละครั้งคอนขางนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนยังขาดความรูความเขาในในการเขามามีสวนรวม ไมทราบถึง
บทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมเทาที่ควร และยังไมเขาใจถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ประชาชนและทองถิ่นจะไดรับ จึงเปน
สาเหตุใหดานหลักการมีสวนรวมมีคาเฉล่ียต่ําสุด จึงควรใหการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและการใหความรูความ
เขาใจแกประชาชนถึงสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมรับรูถึงการ
บริหารงานและสามารถตรวจสอบการทํางาน ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากประชาชนมาใชใหเกิด
ประโยชนตอการประเมินผลการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลจากขอเสนอแนะพบวา ดานหลักการมีสวนรวม ควรเปดโอกาสใหประชาชนรวมประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบลประจําอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอทุกป โดยการใหความรูแกประชาชนถึงสิทธิในหนาที่ของ
ตนเองในการเขามามีสวนรวมเพื่อประโยชนของทองถิ่นอยางแทจริง สาเหตุที่เสนอแนวทางเชนน้ี เน่ืองจากทางองคการบริหาร
สวนตําบลมีการบริหารงานเก่ียวกับการเปดโอกาสใหประชาชนรวมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบลประจําป
ทุกครั้งคอนขางนอย เม่ือมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายก็สงผลใหเกิดความขัดแยงในทองถิ่น ประชาชนสวน
ใหญยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมกับทองถิ่นเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ ทองเพียร  ยินดีมาก (2554: 
บทคัดยอ) ที่ไดขอเสนอแนะของประชาคมหมูบานตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโหรา 
อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา องคการบริหารสวนตําบลควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายอยางเครงครัด 
ควรมีการจัดทําประชาพิจารณ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหาที่เดือดรอน ผูบริหารควรมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต และเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ควรติดตามเรื่องรองทุกขของประชาชนอยางเรงดวน ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ควรมีการแถลงผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณในแตละปใหประชาชนไดรับทราบ และ
ควรพิจารณาถึงความจําเปนของโครงการ มีการลําดับความสําคัญของการดําเนินโครงการและติดตามตรวจสอบผลงานหรือ
โครงการอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อใหการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอ
องคการบริหารสวนตําบลสูงสุด 

ขอเสนอแนะการวิจัย           
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน       
  1. ดานหลักนิติธรรม ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยการจัดอบรมใหประชาชนทุกหมูบานอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ   
  2. ดานคุณธรรม ควรเผยแพรหลักธรรมาภิบาลใหทุกสวนงานในองคการบริหารสวนตําบล ไดตระหนักและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยางจริงจัง ที่มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดย
มีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน         
  3. ดานหลักความโปรงใส ควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการจากสวนงานอ่ืน เปนคณะกรรมในการตรวจสอบงานใน
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อความโปรงใสและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางองคการบริหารสวนตําบล   
  4. ดานหลักการมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลควรยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานการตรวจสอบและติดตามผล 
  5. ดานหลักความรับผิดชอบ ควรมีการมอบหมายภาระงานใหชัดเจนสามารถแกไขปญหาเบื้องตนใหแกผูมารับ
บริการไดอยางทันทวงท ี          
  6. ดานหลักความคุมคา ควรมีการใหความรูและสรางจิตสํานึกแกบุลากรในองคการบริหารสวนตําบลตอการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและประหยัด โดยการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด    
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป        
  1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี      
  2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
คําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะหจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  จําปาออน ประธานบริหาร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยาง
ดียิ่งตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี คุณคาและ
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คุณประโยชนอันพึงไดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขออุทิศบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย ทุกทานที ่ใหกําลังใจ และ
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
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แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง                  
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                                                                               

Guidelines for creating well being a healthy life of the elderly: A case study of       
Nong Seng Community Wangnang District Mahasarakham Province. 

จิราวรรณ  ขุนหอม, วาริธ  ราศรี 
Jirawan  Khunhom, Warit  Rasri 

นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

E-mail: Lovekung88@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบล

แวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อคนหาแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุชุมชนบานหนอง

เส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา 1. การรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อสรางอาชีพ คือ 

ผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง มีความเห็นสอดคลองกันวาจะรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมสรางอาชีพรวมกัน ซ่ึงเปนอีกกิจกรรม

หน่ึงที่สามารถเพิ่มพูนความสามารถ และทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคา ตลอดจนยังถือไดวาเปนสรางรายไดเสริม สรางอาชีพ การ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมเปนภาระของลูกหลานและชมุชนบานหนองเส็ง 2. กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คือ 

การจัดใหมีงานในโอกาสตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง วันผูสูงอายุ เปนตน เพื่อใหผูสูงอายุก็ไดมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรม และเปนสวนสําคัญในชุมชนบานหนองเส็งหรือในสังคม ไดผอนคลายอารมณ สนุกสนานในการใชชีวิต 

รูสึกมีคุณคา ภูมิใจในตนเอง 3. กิจกรรมสรางสุขผูอาวุโสโอเค คือ กิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ อนามัยผูสูงอายุ และการออก

กําลังกายของผูสูงอายุ ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขทั้ง สุขภาวะทางรางกาย สุขภาวะทางสังคม      

สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปญญา 4. การจัดกิจกรรมธรรมสรางสุข คือ กิจกรรมสงเสริมทางธรรมะ เขาวัดฟงธรรม การ

จัดใหมีการนิมนตพระมาเทศนา การน่ังสมาธิ เรียนรูธรรมะใหเขาใจชีวิตมากขึ้น โดยมีผูสูงอายุเขารวมในทุกกิจกรรม เพื่อให

ผูสูงอายุไดเขาใกลธรรมะ รูจักปลอยวาง และสามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในการใชชีวิตประจําวัน ในการจัดกิจกรรมธรรม

สรางสุข เพื่อเม่ือจิตใจดี ปญญาเกิด สังคมมีสวนรวม เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ก็จะทําใหรางกายแข็งแรงไปดวย มีสุขภาวะอยูดีมีสุข 

 

คําสําคัญ: แนวทาง, สุขภาวะ, ผูสูงอายุ, อยูดีมีสุข 

 

ABTRACT 

This research aimed 1) To study basic health information of the elderly of Nong Sang Community, 

Wangnang district Mahasarakham province. 2) To find Guidelines for creating well being a healthy life of 

the elderly of Nong Sang Community, Wangnang district, Mahasarakham province. Results of the research 

were as follows: 1. Career Creation Group is the elderly of Nong Seng to organize Career Creation Group is 

the elderly. Increase capacity and make the elderly feel valued. It also can be considered as a profitable 

business to create a free time to benefit. It is not a burden for the children and Nong Seng community. 

2. Traditional cultural activities are organizing activities on various occasions such as New Year's Day, 

Songkran Day, Loy Krathong Day, Elderly Day, To enable the elderly to participate in activities. It is also an 

important part of Ban Nong Seng community or in society. Have relaxed mood Fun to live feel valued 

Self-esteem 3. Senior Activities happy O.K. is recreational activities for the elderly Hygienic hygiene and 
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exercise of the elderly. This is an activity that helps to create a happy and happy life. Health Social 

welfare mental well-being Intellectual health 4. To create a Dharma for happy activity is Dhamma 

Promotion Activities Go to the temple the preaching of the Buddha preaching, meditation, learning 

Dharma to understand life more. The elderly participate in all activities. For the elderly to approach 

Dharma. Known release and the principles can be applied to use in everyday life. To organize happiness 

activities. So when the good mind, intellectual, social participation. Generous it will strengthen the body. 

 

Keywords: Guidelines, well being, Elderly, Healthy life 
 

บทนํา  

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทย สังคมไทยในปจจุบันไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีแนวโนมที่จํานวนและ

สัดสวนของผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางอายุของ

ประชากรน้ัน เกิดจากสัดสวนของประชากรในวัยตาง ๆ เม่ือจําแนกประชากรออกเปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญ ๆ คือ ประชากร

วัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) พบวา ในระหวางป พ.ศ. 2553-

พ.ศ. 2583 สัดสวนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง ในขณะที่สัดสวนของประชากรสูงอายุมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากรอยละ 13.2 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 32.1 ในป พ.ศ. 2583 และที่นาสังเกต คือในป พ.ศ. 2560 

เปนปที่คาดวาสัดสวนของประชากรวัยเด็กจะเทากันกับสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย, 2558) อันเปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการกระจายบริการดาน

สาธารณสุข และจากนโยบายการวางแผนครอบครัวที่สงผลใหอัตราการเจริญพันธุของประชากรลดลง จึงทําใหประชากร

ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาว ทําใหสัดสวนของประชากรกลุมผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เปน

เปาหมายที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดียอมหมายถึงบุคคลน้ันมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี มีศักยภาพใน

การชวยเหลือตนเองและครอบครัว ใหดํารงอยูอยางปกติสุขตามศักยภาพแหงตน ปจจุบันจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุของ

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว สงผลใหประชากรไทยเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุหรือ “ภาวะประชากรผูสูงอายุ” อันจะ

กอใหเกิดปญหาสุขภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้น และมีคาใชจายสูงในการดูแลปญหาสุขภาพ (คณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาต,ิ 2553) 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกเอาพื้นที่ชุมชนทองถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จากการวิเคราะหสภาพบริบททั่วไป

ของจังหวัดมหาสารคาม บานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น้ันมีความเหมาะแกการพัฒนาและ

ควรแกการนํามาศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพราะบานหนองเส็งน้ัน เปนชุมชนขนาดกลาง มีประชาชนอาศัยรวมกัน จํานวน 261 

ครัวเรือน รวมประชากรทั้งหมด 1,034 คน แยกเปนชาย 426 คน หญิง 645 คน จํานวนเด็กเล็ก 56 คน เด็กวัยเรียน 136 คน 

คนพิการ 8 คน มีผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนบานหนองเส็งจํานวน 113 คน ผูสูงอายุที่อาศัยอยูชุมชนบานหนองเส็งน้ันจะเปน

ผูสูงอายุที่ทํางานหาเล้ียงตนเองและผูเกษียณอายุราชการลูกหลานเล้ียงดู สวนในดานสวัสดิการผูสูงอายุจะไดรับเบี้ยยังชีพที่

ทางหนวยงานของรัฐมอบใหและการจัดการดูแลผูสูงอายุยังไมมีการดูแลดานสุขภาวะผูสูงอายุทั้ง 4 ดาน คือ สุขภาวะทาง

รางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) ดังน้ัน จึงเปนโอกาสอันดีที่ผูวิจัยจะไดพัฒนา

คุณภาพชีวิตหรือเพื่อแนวทางในการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในดานสุขภาวะทั้ง 4 ดาน 

ในการดําเนินชีวิต เม่ือผูสูงอายุมีสุขภาวะครบทั้ง 4 ดานแลว ภาวะในเรื่องการเจ็บปวยก็จะลดลง สุขภาพทางกาย จิต สังคม 

ปญญาก็จะดีขึ้น ฉะน้ัน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุในบาน

หนองเส็งใหดีขึ้น จนนําไปสูการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุอยางยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสุขภาวะของผู สูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 

2. เพื่อคนหาแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากร/กลุมตัวอยาง  

  1.1 ประชากร คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยู ในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม  

  1.2 กลุมเปาหมาย คือ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมสัมภาษณแบบเจาะจง จํานวน 20 คน 

จากคุณสมบัติของผูสูงอายุที่มีความปกติของรางกายหรือมีความพิการเพียงบางสวนที่ยังสามารถชวยเหลือตนองได อยูในชวง

อายุ 60-80 ป ที่อาศัยอยูในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และยินดีใหความรวมมือใน

การวิจัย 2) กลุมผูที่เก่ียวของ จํานวน 10 คน จากคุณสมบัติไดรับการยอมรับจากชาวบาน ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน เจาหนาที่

เทศบาลตําบลแวงนาง ฝายสวัสดิการสังคม จํานวน 3 คน ประชาชนในชุมชน จํานวน 5 คน 

  2. เครื่องมือวิจัย 

  2.1 แบบสัมภาษณ (Interview) แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณประกอบดวย แบบสัมภาษณผูสูงอายุ 

ประกอบดวย 3 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ขอมูลสุขภาวะผูสูงอายุ ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

2.2 แบบบันทึกภาคสนาม เพื่อบันทึกวัน เวลา สถานที่ และสถานการณ รวมทั้งบริบทตาง ๆ และ

ขอสังเกตที่พบเห็นในกลุมและชุมชน  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานผูสูงอายุ คือ 1) การจัดเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงการจัดทําวิจัยเรื่อง แนวทางการ
สรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) การศึกษาคนควาจาก
เอกสารที่เก่ียวของ ไดแก หนังสือ ตําราวรรณกรรม บทความวิชาการ งานวิจัย วารสารเอกสารวิชาการ หนังสือพิมพส่ิงพิมพ
ออนไลนที่เก่ียวของ เปนตน 3) สัมภาษณกลุมเปาหมายผูสูงอายุบานหนองเส็งตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 20 คน ดวยแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 3 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ขอมูลสุขภาวะผูสูงอายุ ตอนที่ 3 
ขอเสนอแนะ   
  3.2 คนหาแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ คือ 1) การระดมสมองของกลุมเปาหมาย 

(Brain Storming) เพื่อหาแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ 2) สัมภาษณกลุมเปาหมายผูสูงอายุบานหนอง

เส็งตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 คน และกลุมผูที่เก่ียวของ จํานวน 10 คน จากคุณสมบัติไดรับ

การยอมรับจากชาวบาน ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน เจาหนาที่เทศบาลตําบลแวงนาง ฝายสวัสดิการสังคม จํานวน 3 คน 

ประชาชนในชุมชน จํานวน 5 คน 3) สรุปแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 4. การวิเคราะหขอมูล  

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากแบบสัมภาษณและการสนทนากลุม 

ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดจากเอกสารตามความมุงหมายของการวิจัยผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา (Triangulation) ไดแก การแสวงหาความเชื่อถือไดของขอมูลจากแหลงที่แตกตางกัน (สุภางค  จันทวานิช, 2552) ซ่ึง

ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 1) ดานขอมูล (Data) ไดแก 1. ดานเอกสาร ใชการรวบรวมขอมูลเรื่อง
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เดียวกันที่มาจากแหลงตางกัน 2. ดานบุคคล ใชการรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน ไดแก นักพัฒนา เทศบาล 

ผูสูงอายุในชุมชนหลักเมือง เปนตน 2) ดานทฤษฎี ไดใชทฤษฎีตามที่กลาวอิงไวในแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ เปนเครื่อง

ตรวจสอบ 3) ดานผูวิจัย ใชขอมูลจากผูวิจัยหลายคนที่วิจัยเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบวาไดขอมูลผลการวิจัยตรงกันหรือไม 

 

ผลการวิจัย  

 ผูวิจัยไดจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว ดังน้ี 

  1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม จากการศึกษาทั้งเอกสาร วรรณกรรมที่เก่ียวของ (Document Study) และการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

(Interview) จํานวน 20 คน พบวา ผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็งสวนใหญจะเปนเพศหญิง จํานวน 58 คน และเพศชาย 55 

คน ซ่ึงอายุจะอยูในชวง 60 - 91 ป ผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็งสวนมากแลว จะมีสถานภาพสมรสอาศัยอยูกับคูสมรส และยัง

มีหลายคนที่คูสมรสไดเสียชีวิตจากไปแลว โดยมีลูกหลานดูแลเอาใจใสในเรื่องตาง ๆ ของตัวผูสูงอายุ ในปจจุบันผูสูงอายุ

สวนมากจะไมไดประกอบอาชีพ เพราะอายุที่มากขึ้นไมสามารถทํางานได แตก็ยังมีผูสูงอายุบางคนที่รางกายแข็งแรง ก็จะ

ออกไปทํานาหรืออาชีพรับจาง เพราะตองหาเล้ียงตนเอง ผูสูงอายุยังขาดการดูแลเรื่องสุขภาพ จนทําใหเกิดโรคประจําตัวทําให

มีผลเสียตามมา ในสวนสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง ทั้ง 4 ดาน มีขอมูลพื้นฐาน ไดแก 1. สุขภาวะทางรางกาย 

คือ ผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง มีโรคประจําตัว โดยสวนมากแลวผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวจะเปนโรคความดัน โรคเบาหวาน 

โรคการนอนไมหลับ และโรคทั่วไปไมรุนแรงมาก เชน การเปนไขหวัด ปวดทอง โรคกระเพาะ และแพอากาศ แตก็จะซ้ือยามา

กินเอง เขาคลินิกเพื่อรักษาใหหายจะมีทั้งผูที่เปนแคโรคเดียวและผูที่เปนทั้งสองโรคหรือมากกวาน้ัน เพราะเม่ือมีโรคประจําตัว

แลวทําใหรางกายของผูสูงอายุแข็งแรงไมเต็มที่ ถึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอ่ืน ๆ ตามมาอีก 2. สุขภาวะทางสังคม ผูสูงอายุ

ชุมชนบานหนองเส็งน้ันจะมีความสัมพันธหรือมีสวนรวมรวมกัน เวลามีกิจกรรมของทางหมูบานหนองเส็งเทาน้ัน ไมวาจะเปน

ประเพณีและวัฒนธรรมของหมูบาน เชน บุญเดือนส่ี (บุญเผวด) บุญขาวจ่ี บุญกฐิน แมแตงานศพ ก็จะเขารวมเพียงเพราะมี

การเชิญเขารวม เลยตองไปเขารวม เม่ือวันปกติไมมีงานประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ในชุมชนบานหนองเส็ง ก็ไมมีกิจกรรม

อะไรที่ตองมาทํารวมกัน เพราะในชุมชนบานหนองเส็งก็ไมคอยมีกิจกรรมการรวมกลุมหรือการรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ของ

ผูสูงอายุในชุมชน โดยสวนมากแลวผูสูงอายุจะอาศัยอยูแตกับครอบครัวตามครัวเรือน ทําหนาที่ของตนเองไมคอยไดออกจาก

บานไมคอยมีเพื่อนคุยในวัยเดียวกัน อยูบานเล้ียงหลานเพียงอยางเดียว 3. สุขภาวะทางจิตใจ สวนมากแลวผูสูงอายุ เม่ือมีอายุ

มากขึ้นก็มีความรูสึกวิตกกังวลเก่ียวกับชีวิตขางหนา วาจะใชชีวิตตอไปอยางไรเม่ือมีอายุที่มากขึ้น อยางผูอายุที่อาศัยอยูกับ

หลานก็เปนหวงหลานวาจะใชชีวิตตัวเองอยางไร มีอนาคตที่ดีอยางไร เม่ือตัวผูสูงอายุมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะไมมีรายไดมาก

พอที่จะเล้ียงดูหลาน หรือขาดทานไปหลานจะอยูอยางไร สวนผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวและผูที่เกษียณอายุการทํางาน 

ก็ไมพรอมตอความเปนผูสูงอายุ เพราะไมสามารถทํางานหรือไปไหนไดเองอยางที่เคยเปน จากมีงานทําตองมาอยูบานจึงภาวะ

ซึมเศรา เครียด ในการใชชีวิตในปจจุบัน จนทําใหมีความรูสึกทอแท เครียด และเปนภาระของคนอ่ืน 4. สุขภาวะทางปญญา 

(จิตวิญญาณ) ผูสูงอายุเองตองมีความเขาใจเก่ียวกับชีวิต ทําใหรูคุณคาและความหมายของชีวิต ครอบคลุมไปถึงความเชื่อไม

หวังพึ่งลาภลอย มีความเอ้ืออาทร ผูสูงอายุเองในการใชชวิีตยังมีความเชื่อที่หวังลาภลอยคอยโชคเขามา หันเขาหาวิธีการที่เปน

โทษ เชน อบายมุข การพนัน โดยเฉพาะความเชื่อที่วาเวลาเหน่ือยมามาก ๆ น่ังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวรางกายจะหาย

เหน่ือยทํางานไดอีก ในการดื่มน้ันตัวผูสูงอายุก็ดื่มจนเมา แตไมนึกถึงวามันเปนโทษใหแกตนเองดวย ย่ิงอายุมากขึ้นผลที่ตามมา

ยิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะโรคภัยตาง ๆ และอีกหน่ึงความเชื่อที่ผูสูงอายุมีคือ การเลนหวย เพื่อหวังลาภลอยคอยโชค ที่จะเขามา 

ถูกหวย ไดเงินตอบแทนเยอะ แตไมสนใจวาตอนไมถูกหวยจะเปนอยางไร เม่ือไมสมดังที่ใจหวังน้ันพอไมถูกหวยก็เกิดทุกขเปน

หน้ีสิน เปนตน 
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 2. เพื่อคนหาแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม จากการสัมภาษณและการระดมสมอง พบวา แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุชุมชน
บานหนองเส็งมี 4 แนวทาง ดังน้ี         
   2.1 การรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อสรางอาชีพ คือ ผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง มีความเห็นสอดคลองกันวา
จะรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมสรางอาชีพรวมกัน อาทิ เครื่องจักสาน ทอส่ือกก เย็บกระเปา ปุยหมัก เปนตน ซ่ึงเปนอีกกิจกรรม
หน่ึงที่สามารถเพิ่มพูนความสามารถ และทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาไมตองการใหตัวเองเปนภาระตอลูกหลาน รวมกลุมทํา
กิจกรรมเพื่อสรางอาชีพ จึงเปนตัวชวยอีกหน่ึงขอทําใหผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ชวยใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย และไม
เหงา ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ี เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขทั้ง สุขภาวะทางรางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะ
ทางจิตใจ สุขภาวะทางปญญา ตลอดจน ยังถือไดวาเปนสรางรายไดเสริม สรางอาชีพ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมเปน
ภาระของลูกหลานและชุมชนบานหนองเส็ง        
    2.2 กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คือ การจัดใหมีงานในโอกาสตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม       
วันสงกรานต วันลอยกระทง วันผูสูงอายุ เปนตน ซ่ึงโอกาสตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน จะใหผูสูงอายุไดมีสวนเขารวมในกิจกรรม   
น้ัน ๆ อาทิ วันขึ้นปใหมจัดกิจกรรมการแลกของขวัญจับฉลากปใหม และการแสดงของผูสูงอายุ สวนวันสงกรานตจะเปน
กิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต กิจกรรมในดานรดนํ้าดําหัวในวันสงกรานต ประกวดนางนพมาศผูสูงวัยในวันลอยกระทง 
เพื่อใหผูสูงอายุก็ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และเปนสวนสําคัญในชุมชนบานหนองเส็งหรือในสังคมไดผอนคลายอารมณ 
สนุกสนานในการใชชีวิตรูสึกมีคุณคาภูมิใจในตนเอง และชวยเสริมสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขใหกับผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง 
ทั้งสุขภาวะทางรางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปญญา     
    2.3 กิจกรรมสรางสุขผูอาวุโสโอเค คือ กิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุอนามัยผูสูงอายุ และการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุ นันทนาการผูสูงอายเุปนกิจกรรมที่เสริมสรางความสุขทางใจใหแกผูสูงอายุ และเปนกิจกรรมที่จะชวยสงเสริม
ความพรอมทางรางกายในดานตาง ๆ ตามวัยของผูสูงอายุ เชน การละเลนตาง ๆ ที่ทําใหผูสูงอายุเกิดความเพลิดเพลิน ไดแก 
การละเลนดนตรี การรองรําทําเพลง และการเลนเกมสตาง ๆ อยางนอยจะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง สวนดานสุขภาพ
อนามัย คือ การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพของรางกายการใหความรูในเรื่องของการปฏิบัติใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
ตาง ๆ การใชยาเบื้องตน และความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ตลอดจนการใหความรูในการอยูรวมกันใน
ครอบครัวของผูสูงอายุ และการเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงของรางกายและจิตใจ เม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ซ่ึง
จะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งหรือปละ 1 ครั้ง ในการตรวจสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง และสุดทายการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุ เปนส่ิงที่มีประโยชนแกผูสูงอายุซ่ึงมีการเปล่ียนของรางกาย จึงจําเปนตองออกกําลังกายเพื่อปองกันการ
เส่ือมสภาพและพิการของอวัยวะตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงตอการเปนโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง 
นอกจากน้ันยังชวยใหผูสูงอายุไดลดความเครียด การออกกําลังกาย มีหลายรูปแบบ ไดแก  การทํากายบริหาร การออกกําลัง
กายแบบแอโรบิค และการเลนกีฬาหรือเกมในดานกิจกรรมออกกําลังกายน้ัน จะจัดทุกเชาหรือไมก็อาทิตยละ 3 ครั้ง ซ่ึงจะเปน
กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขทั้งสุขภาวะทางรางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปญญา 
ของผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง         
   2.4 การจัดกิจกรรมธรรมสรางสุข คือ กิจกรรมสงเสริมทางธรรมะ เขาวัดฟงธรรม การจัดใหมีการนิมนต
พระมาเทศน การน่ังสมาธิ เรียนรูธรรมะใหเขาใจชีวิตมากขึ้น โดยมีผูสูงอายุเขารวมในทุกกิจกรรม เพื่อใหผูสูงอายุไดเขาใกล
ธรรมะ รูจักปลอยวาง และสามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในการใชชีวิตประจําวัน เพราะผูสูงอายุที่ไมมีธรรมะน้ันมักจะรูสึก
วาเหวและส้ินหวังยิ่งเม่ืออายุมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งจะพึ่งตัวเองไดนอยลงเทาน้ัน ผูสูงอายุทั่วไปมักจะหลงลืมงายและผูสูงอายุทั่วไป
มักมีจิตใจฟุงซาน ดา หรือ บนเกง จนลูกหลานไมอยากเขาใกล เพราะเบื่อระอาในความจูจ้ีขี้บน เหตุเพราะจิตขาดสมาธิและไม
มีสติควบคุม แตเม่ือมีธรรมะในใจจะเปนคนสูงอายุที่นาเคารพรักเปนหลักใหลูกหลานไดมีที่พึ่งทางใจและการที่ผูสูงอายุจะทํา
ตนใหเปนที่พึ่งของผูออนอายุได ในการจัดกิจกรรมธรรมสรางสุข จะจัดทุกเดือนอยางนอย 1 ครั้งหรือมากกวาน้ัน ซ่ึงการจัด
กิจกรรมธรรมสรางสุข น้ีจะสงเสริมผูสูงอายุซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ีจะชวยเสริมสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขใหกับผูสูงอายุชุมชนบาน
หนองเส็ง ทั้งสุขภาวะทางรางกาย สุขภาวะทางสังคมสุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปญญาทั้ง 4 ดาน น้ันจะเชื่อมโยงกัน เม่ือ
จิตใจดี ปญญาเกิด สังคมมีสวนรวมเอ้ือเฟอเผ่ือแผก็จะทําใหรางกายแข็งแรงไปดวย มีสุขภาวะอยูดีมีสุข เปนตน 
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สรุปผลการวิจัย  

แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอาย ุ กรณีศึกษา ผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี      

 1. สุขภาวะทางรางกาย ผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็ง มีโรคประจําตัว โดยสวนมากแลวผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว

จะเปนโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคการนอนไมหลับ และโรคทั่วไปไมรุนแรงมาก ผูสูงอายุจะมีทั้งผูที่เปนแคโรคเดียวและผูที่

เปนทั้งสองโรคหรือมากกวาน้ัน เพราะเม่ือมีโรคประจําตัวแลวทําใหรางกายของผูสูงอายุแข็งแรงไมเต็มที่ ถึงเปนสาเหตุที่ทําให

เกิดโรคอ่ืน ๆ ตามมาอีก           

 2. สุขภาวะทางสังคม ผูสูงอายุชุมชนบานหนองเส็งน้ันจะมีความสัมพันธหรือมีสวนรวมรวมกัน เวลามีกิจกรรมของ

ทางหมูบานหนองเส็งเทาน้ัน ไมวาจะเปนประเพณีและวัฒนธรรมของหมูบาน เม่ือวันปกติไมมีงานประเพณีและวัฒนธรรมตาง 

ๆ ก็ไมมีกิจกรรมอะไรที่ตองมาทํารวมกัน เพราะในชุมชนบานหนองเส็งก็ไมคอยมีกิจกรรมการรวมกลุมหรือการรวมกันทํา

กิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุในชุมชน โดยสวนมากแลวผูสูงอายุจะอาศัยอยูแตกับครอบครัวตามครัวเรือนทําหนาที่ของตนเอง

ไมคอยไดออกจากบาน ไมคอยมีเพื่อนคุยในวัยเดียวกัน อยูบานเล้ียงหลานเพียงอยางเดียว     3 . 

สุขภาวะทางจิตใจ สวนมากแลวผูสูงอายุ เม่ือมีอายุมากขึ้นก็มีความรูสึกวิตกกังวลเก่ียวกับชีวิตขางหนา วาจะใชชีวิตตอไป

อยางไรเม่ือมีอายุที่มากขึ้น สวนผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวและผูที่เกษียณอายุการทํางาน ก็ไมพรอมตอความเปน

ผูสูงอายุ เพราะไมสามารถทํางานหรือไปไหนไดเองอยางที่เคยเปน จากมีงานทําตองมาอยูบานจึงภาวะซึมเศรา เครียด ในการ

ใชชวิีตในปจจุบัน จนทําใหมีความรูสึกทอแท เครียด และเปนภาระของคนอ่ืน ตองอยูแตบานไปไหนมาไหนไมได ออกไปหา

เพื่อนไมไดเดินลําบาก           

 4. สุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) ผูสูงอายุเองในการใชชีวิตยังมีความเชื่อที่นํามาใชในชีวิต โดยเฉพาะความเชื่อ

ที่วาเวลาเหน่ือยมามาก ๆ น่ังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวรางกายจะหายเหน่ือยทํางานไดอีก ในการดื่มน้ันตัวผูสูงอายุก็ดื่มจน

เมา แตไมนึกถึงวามันเปนโทษใหแกตนเองดวย ยิ่งอายุมากขึ้นผลที่ตามมายิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะโรคภัยตาง ๆ และอีกหน่ึง

ความเชื่อที่ผูสูงอายุมีคือ การเลนหวย เพื่อหวังลาภลอย คอยโชค ที่จะเขามา ถูกหวย ไดเงินตอบแทนเยอะ แตไมสนใจวาตอน

ไมถูกหวยจะเปนอยางไร เม่ือไมสมดังที่ใจหวังน้ันพอไมถูกหวยก็เกิดทุกขเปนหน้ีสิน โดยตัวผูสูงอายุเองไมเชื่อในความเพียร

หรือความรูที่ตนเองมีอยูกับตัว ระยะที่ 2 แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุกรณีศึกษา ผูสูงอายุในชุมชนบาน

หนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามมี  4 แนวทาง 1) กิจกรรมสรางสุขผูอาวุโสโอเค 2) การรวมกลุมทํา

กิจกรรมเพื่อสรางอาชีพ 3) การจัดกิจกรรมธรรมสรางสุข 4) กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษา ผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง 

ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวา แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ คือ 1) การ

รวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อสรางอาชีพ 2) กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 3) กิจกรรมสรางสุขผูอาวุโสโอเค 4) การจัด

กิจกรรมธรรมสรางสุข เม่ือนํามาอภิปรายผลเพื่อแสดงถึงความสําคัญที่สอดคลองกับแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพแบบบูรณา

การจะเนนถึงการมีสุขภาวะ (Well-Being) ในการมีสุขภาวะที่ดี ควรมีความรูสึกเปนสุขความสมดุลความเปนองครวมของ 4 

มิติคือ ทางดานกาย ทางดานจิต ทางดานสังคม และทางดานปญญาหรือจิตวิญญาณ ที่บูรณาการอยูในการพัฒนามนุษยและ

สังคมเพื่อสรางความอยูเย็นเปนสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล  ศักดิ์เลิศสกุล (2549) การมีสุขภาวะน้ันจะเนนใน 4 

มิติ ดังน้ีคือ 1. สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) หมายถึงจิตใจที่มีความสุขรื่นเริงคลองแคลวไมมีความเครียดมี

สติสัมปชัญญะและความคิดอานตามควรแกอายุ หรือกลาวไดวาจิตใจเปนตัวเชื่อมระหวางภายในและภายใน 2. สุขภาวะที่

สมบูรณทางรางกาย (Physical Health) หมายถึงรางกายสมบูรณแข็งแรงคลองแคลวมีกําลังไมเปนโรคไมพิการมีส่ิงแวดลอมที่

สงเสริมสุขภาพ 3. สุขภาวะที่สมบูรณทางสังคม (Social Health) หมายถึงความสามารถในการอยูรวมกันในสังคมมีความสุขมี
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ความสัมพันธที่ดี (เปนมิตรและเก้ือกูล) ตอผูอ่ืนตอครอบครัวตอชุมชนตอสังคมมีระบบการบริการที่ดี 4. สุขภาวะที่สมบูรณ

ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) เปนความสุขที่เกิดจากการเขาใจธรรมชาติเขาใจความจริงแหงชีวิตและสรรพส่ิงจนเกิด

ความรอบรูมีปญญาเขาใจความจริงของโลกและชีวิตมีความม่ันคงทางจิตใจ     

 ตลอดจนยังสอดรับกับงานวิจัยของ ชนะโชค  คําวัน (2553) ไดศึกษาแนวทางการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ

องคการบริหารสวนตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

และเพื่อศึกษาแนวทางสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล ปลาปาก ทําการศึกษาเปน 2 ระยะ 

คือระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลปลาปาก จากกลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน 213 

คน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลปลาปาก ผูใหขอมูลเปน

ผูสูงอายุและเปนผูเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุจํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุของ

องคการบริหารสวนตําบลปลาปาก มีคุณภาพชีวิตไมวาจะเปนในภาพรวม หรือรายดาน ซ่ึงประกอบดวยดานสุขภาพกาย ดาน

จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานส่ิงแวดลอม สวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง สวนแนวทางการสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ มี 4 แนวทางไดแก แนวทางการมีสวนรวมของครอบครัว แนวทางการพัฒนาดานจิตใจ แนวทางการ

ชวยเหลือกรณีการเจ็บปวย แนวทางการสงเสริมรายได และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการดํารงชีพของผูสูงอายุ    

เปนตน 

  
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบแนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษา ผูสูงอายุในชุมชน

บานหนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

และแกไขใหเกิดประโยชนมากขึ้น ดังน้ี 

  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย         
   1.1 สามารถนําไปแนวทางรูปแบบและยุทธศาสตรตอองคกร หนวยงาน อาทิ ตําบลแวงนางอําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
   1.2 สามารถนําไปเปนตนแบบในการวางแผนทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุชุมชนบาน
หนองเส็ง ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตอไป 
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ        
  2.1 สามารถพัฒนาตอยอดองคความรู เพื่อนําไปสรางแนวทางสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุใน
งานวิจัยตอไปได            
  2.2 สามารถนําไปเปนตนแบบ หรือแนวทางในการทําวิจัย การเขียนหนังสือ ตําราในครั้งตอไปได  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  3.1 ในการติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย ควรมีการนัดหมายกันอยางเปนทางการหรือเปนลาย
ลักษณอักษร  
  3.2 ในการเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายแตละครั้ง ผูวิจัยจะตองอธิบายเพื่อสรางความรู ความเขาใจให

กระจางชัด และคอยชักนําคําถามในการสัมภาษณ ไมใหออกนอกประเด็นคําถามที่เตรียมไว    

3.3 ในการสรางองคความรูใหมทางงานวิจัยเปนส่ิงที่ดี แตอาจจะยากลําบากในการคนหาวรรณกรรม

งานวิจัยที่เก่ียวของ เพราะอาจยังไมมีผูใดคิดคนหรือสรางงานวิจัยน้ันขึ้นมา ดังน้ันผูวิจัยควรจะทําการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

จากแหลงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของใหมากขึ้นกวาเดิม 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางสุขภาวะอยูดีมีสุขสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษา ผูสูงอายุในชุมชนบานหนองเส็ง ตําบล
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บทคัดยอ 
 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนอีกหน่ึงหลักในการบริหารที่ใชในการบริหารพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เปนหลักที่ชวยในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีองคประกอบการ
ปฏิบัติราชการที่มีความมุงหมายใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนและประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ โดย
ในพฤติกรรมของคนในสังคมน้ันควรที่จะตองมีการรับรูในกระบวนการสรางธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนา
ทองถิ่น จะพบไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในระบบฐานรากของการพัฒนาประเทศใหมี
ความม่ันคง ซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนงานของทุกภาคสวนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยในการพัฒนาที่
ใกลชิดประชาชนมากที่สุด ทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนในการพัฒนา และทราบถึงปญหาของประชาชนเปนอยางดี ไมวาจะ
เปนปญหาและความตองการในดานตาง ๆ โดยเปาหมายสําคัญในการพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คือ 1. การ
เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 2. การเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 4.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. การปรับปรุงภารกิจใหทันตอเหตุการณ 6. อํานวยความสะดวกและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน 7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสรางกระบวนการทําความเขาใจในหลักธรรมภิบาล โดยนําผลความเขาใจน้ีมาใชในสังคมได เกิดสังคม
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยสรางหลักประกันความเขมแข็งและยั่งยืนใหสังคมไทยไดเกิดการนําหลักธรรมภิบาลมาเผยแพร 
ประชาสัมพันธจนเกิด ธรรมาภิบาลในสังคมไทยที่มีความบริบูรณ และตอบสนองความตองการของทองถิ่นตอไป       
 
คําสําคัญ: การพัฒนาทองถิ่น, ธรรมาภิบาล 
 
Abstract 

The concept of good governance in Thai society is one of the main principles in the management 
used in local development to maximize efficiency and effectiveness. It is the core that helps in the 
development of local administrative organizations. With elements The bureaucracy aims to achieve the 
objectives and goals. For the benefit of the people. Achievement on state missions Effective, state-of-the-
art missions. Reducing unnecessary operational procedures and facilitating citizenship and being 
responsive. Including regular evaluation of government practice. In the behavior of people in society, it 
should be recognized in the process of creating good governance of government agencies. Local 
development can be found in local administrative organizations. It is an organization that plays an 
important role in the system. Foundations of development The country is secure. This is the main 
mechanism to drive the work of all sectors in the local administration. It is the closest development unit 
to the people. Acting as a public agent for the development. And know the problems of the people as 
well. No matter what the problems and needs. The key goal in developing good governance. For local 
development is 1. Benefit the people. 2. Achievement on state missions 3. Effective and cost-effective 
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state missions. 4. Reducing operational steps. 5. Improving missions to keep pace. 6. Facilitating and 
responding to people's needs. 7. Assessing performance. This is an important goal in the development of 
local administrative organizations. To create a process to understand the principles of good governance. 
By bringing this understanding to society. Social good governance in Thai society strengthens. And stand 
for Thai society. The introduction of good governance principles. Public relations until birth Good 
governance in Thai society. And meet the needs of the next local. 
 
Keywords: Local Development, Good Governance. 
 
บทนํา 

การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมของประเทศไทยไดรับผลสําเร็จหลายประการดังเห็นไดจากการขยาย
บริการโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น แตสาเหตุของปญหาที่
สังคมไทยประสบอยูในปจจุบันพบวาภาวะทางการบริหารของประเทศที่เกิดขึ้นสวนหน่ึงเปนผลมาจากกลไกและการบริหาร
จัดการในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไมเหมาะสมหลายประการ เม่ือเผชิญกับสภาพแวดลอม
และกระแสโลกาภิวัตนที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ออนแอ จึงนําไปสูการพัฒนาที่ขาดความ
สมดุลไมยั่งยืน ปญหาจากการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมของภาคสวนตาง ๆ ของสังคมไทยปรากฏใหเห็นในลักษณะตาง ๆ 
กลาวคือ ภาครัฐหลายหนวยงานใชจายเงินงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไมโปรงใส 
ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในสวนตาง ๆ ของประเทศไทยไดมีการกําหนดแนวทางไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีสาระสําคัญก็คือ การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) สําหรับสังคมไทย โดยเนนการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปรงใสสามารถตรวจสอบ
โดยประชาชนไดมากขึ้น ระบบราชการถือเปนสวนหน่ึงที่มีหนาที่สําคัญในการที่จะนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ ดวย
จุดมุงหมายดังกลาวจึงทําใหรัฐบาลมุงที่จะใหมีการปฏิรูประบบราชการอยางจริงจังเกิดขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวน
ราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารราชการและการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการน้ีตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (รัฐกร  กล่ินอุบล, 2551: 2)  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานพื้นฐานในทองถิ่นซ่ึงอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด มีภารกิจในการที่
จัดบริการสาธารณะที่จําเปนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนหน่ึงของรัฐ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลที่มีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 ระบุวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชนของประชาชนในทองที่และยอมมี
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและ
อํานาจหนาที่ของตนโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม ดวยการ
กับกําดูแลของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ มาตรา 282 ยังระบุวา การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํา
เทาที่จําเปน และมีหลักเกณฑวิธรีการเงื่อนไข ที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองที่  เพื่อประโยชนสวนรวม (โกวิทย       
พวงงาม, 2550: 15) 

ในปจจุบัน มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตอบสนองนโยบายตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการบริหารราชการและ
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ี ตองใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินและการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนและประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ ดังน้ัน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีหรือหลักธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหลักปฏิบัติที่สวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองยึดถือในการบริหารราชการและการบริหารกิจการของทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
ราชการและทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพโดยแทจริง หลักธรรมาภิบาลไดถูกนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
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ใหบริการประชาชนมาตั้งแต ป พ.ศ. 2542 เพื่อใหการปฏิรูปราชการและการปฏิบัติงานของสวนราชการเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบใหออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาใชบังคับ เพื่อกําหนดใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
 ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ถือไดวามีบทบาทสําคัญในระบบฐานรากของการพัฒนา ประเทศใหมีความม่ันคง 
ประเทศชาติยอมแข็งแรงและม่ันคง ซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนงานของทุกภาคสวนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
หนวยในการพัฒนาที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนในการพัฒนาและทราบถึงปญหาของประชาชน
เปนอยางดี ไมวาจะเปนปญหาและความตองการในดานตาง ๆ และตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเปาหมายสําคัญในการพัฒนา คือ การเกิดประโยชนสุขแกประชาชน, การ
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ, การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ, การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมี
การปรับปรุงภารกิจใหทันตอเหตุการณ, อํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยถือเปน
เปาหมายสําคัญในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะไดนําหลักธรรมาภิบาลมาเผยแพร ประชาสัมพันธจนเกิด   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยที่มีความสมบูรณแบบได และเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองความตองการของทองถิ่นตอไป       
 
บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการเรื่องน้ี ผูเขียนไดทําการวิเคราะหเน้ือหาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง โดยไดแบงออกเปน 4 สวน 
ดังน้ี 
 1. ธรรมาภิบาลในสังคมไทย          
 ในสังคมไทยการบริหารจัดการที่ดี หรือที่เรียกอีกอยาง คือ ธรรมาภิบาล น้ันเปนคําที่รูจักแพรหลายในสังคมไทย โดย
เปนหลักในการบริหารในสวนราชการของประเทศทุกระดับที่ตองมีการดําเนินการตามหลักดังกลาว แตในความเขาใจของ
ประชาชนทั่วไปในหลักธรรมาภิบาล ยังคงเปนส่ิงที่ทาทายระบบการบริหารราชการแผนที่ที่จะตองกําหนดวางแผนใหสังคมไทย
ไดรับรูตอไป ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังน้ี 

ประเวศ  วะสี (2541: 78) ไดใหความเห็นวา ธรรมาภิบาล คือ รัฐที่มีความถูกตองเปนธรรม ซ่ึงหมายถึง ความถูกตอง
เปนธรรมใน 3 เรื่องใหญ ๆ คือ 1. การเมืองและระบบราชการที่โปรงใสรับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 2. ภาคธุรกิจที่
โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได และ 3. สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil Society) สามารถ
ตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได 

วรภัทร  โตธระเกษม (2541: 19) อธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การกํากับดูแลที่ดีหรือ หมายถึง การใชสิทธ์ิของ
ความเปนเจาของที่จะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเองโดยผานกลไกที่เก่ียวของในการบริหาร โดยหัวใจสําคัญของ Good 
Governance คือ ความโปรงใส (Transparency) ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ 
(Accountability) 

อมรา  พงศาพิชน (2541: 17-24) กลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การ (กํากับ) ดูแลผลประโยชนของสวนรวม และ
การรักษาผลประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกฎกติกาที่ตกลงรวมกัน การ (กํากับ) ดูแลน้ีมีอยูในทุกระดับ
ของสังคมและองคกร เชน ธรรมรัฐของรัฐชาติ ธรรมรัฐหรือธรรมราษฎรในองคกรธุรกิจ องคการสาธารณประโยชน องคการ
บริหารทองถิ่น หรือแมแตธรรมราษฎรในครอบครัว ความหมายรูปธรรมของธรรมรัฐและธรรมราษฎรคือกฎกติกาที่ตกลง
รวมกันวาจะเปนกฎเกณฑที่จะใชในการดูแลผลประโยชนของสวนรวม 

อานันท  ปนยารชุน (2541: 26) อธิบายความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมมาภิบาล เปนผลลัพธของการจัดการ
กิจกรรมซ่ึงบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทางมีลักษณะเปน
ขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไดใหความหมาย
ของธรรมมาภิบาล คือ การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขมีความรูรัก
สามัคคีเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา 
ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และ
การมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทยรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 
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บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542: 18) กลาววา หลักธรรมาภิบาลในความหมายสากลน้ี มีความหมายรวมถึงระบบ
โครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ที่วางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาค
ตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2543: 3) ไดใหคํานิยามวา Good Governance หมายถึง กติกา หรือ 
กฎเกณฑการบริหารการปกครองที่ดี เหมาะสม และเปนธรรม ที่ใชในการธํารงรักษาบานเมืองและสังคม อันหมายถึง การ
บริหารจัดการทรัพยากรและสังคมที่ดีในทุก ๆ ดาน และทุก ๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี 
การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น องคกรของรัฐที่ไมใชสวนราชการ องคกรที่ไมใชราชการ องคกร
เอกชน ชมรมสมาคมตาง ๆ นิติบุคคลเอกชน และภาคประชาสังคม 

เจริญ  เจษฎาวัลย (2547: 15) ไดอธิบาย ธรรมาภิบาล คือ โครงสรางการจัดการองคการ นโยบาย กระบวนวิธีปฏิบัติ 
และระบบการควบคุมภายในขององคการที่ออกแบบมาใชชี้นําการปฏิบัติงานทั้งหมดในลักษณะตอเน่ือง และควบคุมกิจกรรม
ทั้งหมดขององคการดวยความซ่ือสัตยสุจริตและดวยความเอาใจใสตอการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด
และตอผูรับผลประโยชน โดยการปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่กําหนดเพื่อจะไดรายงานถึงการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลของตน         
 กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยเปนแนวทางในการ
จัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงการดําเนินงานการจัดระเบียบใหสังคม
ภาครัฐ สังคม เอกชนภาคประชาชนไดอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยผานการมีระบบการเมืองและระบบราชการที่โปรงใสมี
ความยุติธรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบการทํางาน การสรางการอยูรวมกันไดอยางสงบสุขมีความรูรัก
สามัคคีเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกองคกรประเทศเพื่อ
บรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตสรางความยุติธรรม ความโปรงใสและการมี
สวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน เปนตน    
 2. องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลในสังคม       
 การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลในสังคมไทย การจะนําหลักดังกลาวมาปรับใชใหเกิดผลมากที่สุดน้ัน มักจะ
แตกตางกันไปตามแตละหนวยงานองคกรที่จะดําเนินการ แตมีองคประกอบหลักที่สําคัญ ดังตอไปน้ี  

 2.1 ความรับผิดชอบตอการถูกตรวจสอบ  
 ความรับผิดชอบตอการถูกตรวจสอบ เปนองคประกอบของธรรมาภิบาลที่สําคัญโดยมีการนําหลักองคประกอบ
ความรับผิดชอบตอการถูกตรวจสอบมาใชในการตรวจสอบเปนอยางมาก โดยแนวคิดในดานธรรมาภิบาลน้ัน มีเปาประสงค
หลักที่ตองการขจัดการทุจริตในระบบราชการ และยังตองการลดการคอรัปชั่นของรัฐบาล ซ่ึงคําวา “Account” แปลวาบัญชี 
ดังน้ัน Accountability จึงหมายถึงความสามารถในการคิดบัญชีไดหรือความสามารถที่จะถูกตรวจสอบไดน่ันเอง ดังน้ันการ
สรางธรรมาภิบาลที่ดีใหเกิดขึ้นในการบริหารกิจการบานเมือง การใชอํานาจรัฐไมวาจะเปนหนวยงานหรือบุคคลของรัฐทั้งที่มา
จากการเลือกตั้งหรือแตงตั้งที่ทําหนาที่เก่ียวกับการบริหาร การปฏิบัติงานและการดําเนินงานของรัฐทุกแหงทุกระดับ ตองมี
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ตองรับผิดชอบตอการที่จะถูกตรวจสอบ พรอมที่จะชี้แจงตอสาธารณะและผูมีอํานาจในการ
ตรวจสอบ             
 2.2 ความโปรงใส  

 ความโปรงใสในองคประกอบธรรมาภิบาลน้ันเปนส่ิงสําคัญในการที่จะทําใหเกิดความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ 
ความโปรงใส คือ การมีระบบสารสนเทศที่ดี การเปดเผยและเผยแพรสารสนเทศดังกลาว ไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบในการตัดสินใจรับผิดชอบในการประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑในสวนของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสงเสริมการบริหารที่
อยูบนหลักความโปรงใสวา คือ การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
ทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
 2.3 การมีสวนรวม  
 การมีสวนรวม เปนเรื่องของการสรางกรอบกฎเกณฑตาง ๆ ที่สรางกระบวนการในการตรวจสอบนโยบายและการ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาลการมีสวนรวมอาจเกิดขึ้นไดหลายระดับตั้งแตระดับชุมชน ระดับชาวบาน โดยผานสถาบันใน
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภาคและระดับชาต ิโดยเฉพาะการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการดําเนินนโยบายโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล ควรมีโอกาสไดเขามารวมคิดและตัดสินใจใน
การกําหนดและดําเนินโครงการเหลาน้ันดวย (ศิริพงษ  ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2548: 7) ซ่ึงการจัดระบบใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปกครองและบริหารงานของรัฐบาล อาจทําไดในหลายรูปแบบ เชน การทําประชาพิจารณ การรับฟงความ
คิดเห็น การพูดคุย การจัดประชุมสัมมนา การลงประชามติ ฯลฯ และที่สําคัญตองมีการกําหนดกฎเกณฑกติกา และวิธีการ
แนวทางในการดําเนินการขึ้นมาใหชัดเจนเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติอยางถูกตอง 
 2.4 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ในองคประกอบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการ
หน่ึงของหลักธรรมาภิบาล ดังน้ันการทุจริตและการประพฤติมิชอบที่ปรากฏในการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ
วาการปกครองและการบริหารบานเมืองน้ัน ๆ มี Good หรือ Bad Governance ถาประเทศไทยตองการที่จะปรับปรุงการ
บริหารบานเมืองเพื่อใหมีธรรมาภิบาลที่ดี จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขจัดการทุจริตและการประพฤติมิชอบใหหมดไปจาก
การบริหารกิจการงานภาครัฐ 
 2.5 ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี 
 ถือเปนรากฐานและเปนหัวใจสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลอีกประการหน่ึง ทั้งน้ีเพราะการมีระบบยุติธรรมและ
กฎหมายที่สามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและสรางระบบการจัดการปกครองและการบริหารบานเมืองที่ดีน้ัน คือ การที่
รัฐตองจัดใหมีกฎหมายที่มีความชัดเจน เหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับสภาพแวดลอมในทางเศรษฐกิจ สังคม มีไมมากเกิน
ความจําเปน อีกทั้งยังตองมีระบบหรือกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพดวย เพราะถามีกฎหมายที่ดี แตไม
สามารถนําไปบังคับใหเปนไปตามเปาหมายและเจตนารมณของกฎหมายแลว กฎหมายก็ไมแตกตางอะไรไปจากเศษกระดาษที่
ถูกฉีกทิ้งอยางไมมีความหมายและคณุคาใด ๆ เลย ดังน้ัน กระบวนการบังคับใชกฎหมายไมวาจะเปนองคกรหรือบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตํารวจ ศาล อัยการ องคกรอิสระตาง ๆ หรือคณะผูตรวจสอบอ่ืน ๆ จะตองสามารถทําหนาที่
ของตนไดอยางอิสระโปรงใส ชอบธรรม เปนธรรม เพื่อนํามาซ่ึงความเปนธรรมในสังคมและบานเมือง 
 จึงสรุปไดวา องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลในสังคมน้ัน คือการใหความสําคัญของการที่จะพรอมรับผิดชอบตอการ
ถูกตรวจสอบ การมีความโปรงใสในการทํางาน การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน การปองกันและปราบปราม
การทุจรติและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมที่ดี    
 3. ธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หลักธรรมาภิบาลเปนหลักสากลที่ มีการนํามาใชทั้งภาครัฐและเอกชน ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลัก        
ธรรมาภิบาล จึงมีความเก่ียวของ ดังน้ี 
 พิทยา  สุนทรวิภาต (2546: 10) กลาวถึงธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไววา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูในขณะน้ี ถือวาเปนราชการสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดประชาชนมากที่สุดเน่ืองจากมีศักยภาพในการ
บริการสาธารณะแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง แตในชวงระยะเวลาที่
ผานมาปรากฏขาวทางส่ือสารมวลชนทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและส่ืออ่ืน ๆ วามีการทุจริตคอรัปชั่นหลายรูปแบบเกิดขึ้น
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสาเหตุของความหยอนประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา จึงไมสอดคลอง
ตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจสํานักนายกรัฐมนตรี (2546: 2-10) ไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 ไว คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
และหลักความคุมคาที่เปนหลักกวาง ๆ   
 ดังน้ัน ธรรมมาภบิาลขององคปกปกครองสวนทองถิ่น ควรที่จะมีลักษณะการปฏิบัตสิรุปได ดังน้ี 
 1. หลักนิติธรรม เปนการปฏิบัติเก่ียวกับตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนและชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการปฏิบัติขององคกรสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการใหสอดคลองไดโดย 
  1.1 การออกกฎขอบังคับ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนไปตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และตอง
มุงใหเกิดความเปนธรรม เพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชนเปนหลักและเพื่อใหเปนที่ยอมรับของชุมชน ควรเปดเวทีให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
  1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรและประชาสัมพันธกฎขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของกับ
สิทธิและหนาที่ของประชาชน ใหประชาชนไดรับทราบอยางถึงดวยการปดประกาศ ณ สํานักงานหรือที่ทําการ หรือที่ชุมชน 
หรือการประชาสัมพันธดวยรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ทําเปนเอกสารแจกจายการประชุม หรือเสียงตามสาย เปนตน 
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  1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจในบังคับใชบังคับใชกฎขอบังคับของทองถิ่น 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหถูกตองตามที่บัญญัติไว และตองบังคับใชอยางเสมอภาคไมมีการเลือกปฏิบัติกับบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเปนกรณีพิเศษเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาค ไดแก การจัดเก็บภาษีในอํานาจหนาที่น้ันซ่ึงจะตอง
จัดเก็บอยางทั่วถึงเทาเทียมและถูกตองโดยไมกล่ันแกลงหรือลดหยอนแกใครเปนการเฉพาะ เปนตน 
  1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่นทั้งในฝายพนักงานและสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ตองใชในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 2. หลักคุณธรรม เปนการปฏิบัติงานที่ยึดม่ันในความถูกตองดีงามเปนตัวอยางแกประชาชน เพื่อเสริมสรางความ
ซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย 
  2.1 บุคลากรขององคปกครองสวนทองถิ่นทั้งฝายขาราชการหรือพนักงาน ตองยึดหลักหนาที่ความ
รับผิดชอบของตน จะตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตมาทํางานตรงตอเวลา ใหบริการดวยความเสมอภาคถูกตอง 
  2.2 สมาชิกสภาทองถิ่นตองตระหนักในหนาที่ของตน ในฐานะเปนผูแทนของประชาชน ตองมุงเนนรักษา
ผลประโยชนแกสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตน มาประชุมอยางสมํ่าเสมอพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในสภาอยางมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชนสวนรวมและถูกตองกฎหมาย 
  2.3 ผูบริหารทองถิ่น ตองมีคุณธรรมสูงขึ้น เน่ืองจากเปนบังคับบัญชาของขาราชการหรือพนักงาน ใน
ขณะเดียวกันเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ จะตองยึดหลักความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไว มีการจัดสรรงบประมาณใหเกิดความเปนธรรมแกทุกชุมชน 
  2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเริ่มจัดทํามาตรฐานจริยธรรมหรือกรอบกติกาการปฏิบัติงานของ
สมาชิกทุกคน โดยทําเปนมติของสภาเพื่อควบคุมกันเอง มีบทลงโทษเทาที่ทําได เชน ใครละเมิดกฎก็ใหสภาประณาม
พฤติกรรมและประกาศใหประชาชนทราบหรือถาละเมิดกฎอยูเนือง ๆ ก็ใหสภาพิจารณาใหพนจากสมาชิกภาพ 
 3. หลักความโปรงใส โดยเนนการปรับกลไกและวิธีการทํางานใหมีความโปรงใสใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมา ใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบไดโดย 
  3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2539 โดยเอกสารที่จะตองปดประกาศใหประชาชนทราบ  
  3.2 สําหรับวิธีการเผยแพรขอมูลตามขอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรคํานึงถึงความเหมาะสมที่จะ
สามารถทําใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวางที่สุด  
 4. หลักการมีสวนรวม ถือเปนหลักการที่มีความสําคัญขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองใหประชาชนมีสวนรวม
ทุกขั้นตอนแตการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผูบริหารทองถิน่และมีสวนรวมในการบริหารงานตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสารแสดง
ความความคิดเห็นในการตัดสินใจทําอะไร อยางไร รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสุดทายประชาชนยอมมีสิทธิเหนือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจในการถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นที่ประชาชนเห็นวาปฏิบัติงานเสียหาย ลมเหลวหรือมีพฤติกรรมเส่ือมเสียนอกจากน้ันกฎหมายยังไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 5. หลักความรับผิดชอบ หลักขอน้ีมุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตระหนักในอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
ตอประชาชนมีความใสใจตอปญหาของชุมชนและมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนให
บรรลุผลโดยไมเลือกปฏิบัติและมีความกลาหาญที่จะยอมรับผลการกระทําโดย 
 5.1 การจัดบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ เปนธรรมและทั่วถึงทั้งนอกสถานที่ใหประชาชนเปนที่พึ่งได
เม่ือเกิดความเดือดรอน 
 5.2 เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสใหประชาชนไดรองทุกขและแจงความ
เดือดรอนไดสะดวก รวมทั้งควรมีผูรับเรื่องราวรองทุกขประจําหมูบานและชุมชน 
 5.3 มีความจริงใจในการนําโครงการกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน/ประชาคมนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมโดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน 
 5.4 นําเอาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนาไปจัดทําขอบังคับหรือกฎหมายเก่ียวกับงบประมาณ
ททเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามที่สัญญาไวกับประชาชน หากทําไมไดก็ตองแจงใหประชาชนทราบ 
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 6. หลักความคุมคา เปนการเนนประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใชทรัพยากร/งบประมาณ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นใหสมบูรณและยั่งยืน โดยควรดําเนินการ ดังน้ีการดําเนิน
ผลงาน/โครงการจะตองมีการจัดลําดับความจําเปนเรงดวนควรจะทําโครงการอะไรกอน – หลัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน 
 สรุปไดวา ธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางการปฏิบัติที่มีความสัมพันธในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการตาม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคา เปนเหตุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จได ตามเปาหมายในภารกิจรับผิดชอบ     
 4. เปาหมายธรรมาภิบาลตอการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติราชการขึ้นไวอยางชัดเจน ในรูปแบบกฎหมายเปนครั้งแรก โดยรวบรวมแนวทางที่ควรปฏิบัติและกําหนดหลักเกณฑใหม
ในการปฏิบัตริาชการใหเกิดความชัดเจน สามารถวัดผลการปฏิบัติราชการที่แนนอนขึ้นเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมาย 7 ประการ ที่ครอบคลุมภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ 

 4.1 การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 เปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในความหมายของการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

วาตองอยูในแนวทางที่ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ และการดําเนินงานตองมีความโปรงใสเปดเผย
ได ตลอดจนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารราชการ กอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน  

 1) มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 2) มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประเภทตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3) มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 5) มีชองทางและปรากฏหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 6) ในการปฏิบัติงานไดยึดหลัก ประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ 
 7) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับแนวนโยบาย

แหงรัฐ 
 8) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบไดและมุงใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 
 9) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 

กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอ
ประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนัก
ถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจน้ัน 

 10) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ
ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 11) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน ใหสวนราชการดําเนินการแกไขปญหาและ
อุปสรรคน้ันโดยเร็ว ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคน้ันเกิดขึ้นจากสวนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการ
อ่ืนใหสวนราชการแจงใหสวนราชการเก่ียวของทราบเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจงให ก.พ.ร. ทราบ
ดวย 

กลาวโดยสรุป การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน หมายถึงการบริหารราชการที่มุงเนนประชาชน
เปนศูนยกลาง คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนและความพึงพอใจของผูรับบริการ มีการบริหารราชการที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

 4.2 การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 เปนการบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิมีสวนเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารแบบมุงเนนผลการปฏิบัติงาน

ภาครัฐ (บูรณาการ) และครอบคลุมเทคนิคในดานการบริหารหลายเรื่อง โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนเพื่อกําหนดเปนแผนระยะ
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ยาว มุงใหเกิดผลสําเร็จ โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนน
ผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเปาหมายการทํางานที่กําหนดไดดวยการทําขอตกลงใน
การปฏิบัติงาน และมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่นําไปสูการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการบริหารราชการ 
ดังตอไปน้ี 

 1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 2) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการนําโครงการ/กิจกรรมที่เปนขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือแผน

ชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 
 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการนําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณรายจาย 
 5) มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบ 
 6) มีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับผูบริหาร 
 7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 
 8) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
 9) มีการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 10) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนการปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
 11) การกําหนดแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและ

งบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของภารกิจ 

 12) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที ่ก.พ.ร. กําหนด 

 13) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชนใหเปน
หนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 14) ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเก่ียวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจที่ใกลเคียงหรือตอเน่ืองกัน 
ใหสวนราชการเก่ียวของน้ันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงให
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

 15) สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 16) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

กลาวโดยสรุป การปฏิบัติงานตองไดรับผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงคโดยสวนราชการจะตองใชการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results - based Management) กลาวคือกอนดําเนินการตามภารกิจตองจัดทําแผนไวลวงหนา   
มีขั้นตอนเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จมีการติดตามและประเมินผล หากเกิดผลกระทบตอประชาชนใหเปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะสม หากเก่ียวของกับหลายหนวยงานใหบูรณาการรวมกัน โดยการบริหารเพื่อใหไดรับผลลัพธตรงตาม
วัตถุประสงคที่วางไวโดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานในทุกระดับ 

 4.3 การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
 เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการทั้งในกรณีที่ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถวัดความ

คุมคาในการปฏิบัติแตละภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานหลักความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปน้ี 
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 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดชองทางการเผยแพรเปาหมายแผนการดําเนินงานระยะเวลา
แลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่ใช เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและประชาชนทราบ 

 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดชองทางการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางโดยเปดเผย 
 3) มีการแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาตอนุมัติหรือความเห็นชอบ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนด 
 4) มีการกําหนดกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 5) การปฏิบัติงานยึดหลักความคุมคาในการใชทรัพยากรและงบประมาณ 
 6) มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานตาง ๆ 
 7) เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวนราชการกําหนด

เปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่จะตองใชแตละงานหรือโครงการและ
ตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

 8) ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 9) ในการจัดซ้ือหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคและประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน 

กลาวโดยสรุป การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ หมายถึง การบริหารงานที่ตอง
มีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณในปตอไป สําหรับการจัดซ้ือจัดจางตอง
คํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญ โดยหนวยงานไดมีการบริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นําเขากับผลลัพธที่เกิดขึ้นโดยสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับ
ประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดระบบการวางเปาหมายการทํางาน และวัดผลงานของแตละบุคคลที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ โดย
ไมจําเปนตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซ้ือหรือจางเสมอไป 

 4.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการกําหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัติเพื่อเปนการลดเวลาในการพิจารณาการส่ัง การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ

ราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความสะดวกรวดเร็วโดยวิธีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การจัดตั้งศูนยบริการ
รวม โดยมีแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปน้ี 

 1) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
 2) มีการจัดตั้งศูนยบริการรวม 
 3) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
 4) การมอบอํานาจมีการจัดทําเปนหนังสือ/คําส่ังระบุชื่อผูรับมอบอํานาจชัดเจนและแจงเวียนใหพนักงาน

สวนทองถิ่นและประชาชนทราบ 
 5) มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รายละเอียดอ่ืนๆประชาสัมพันธใหประชาชน

ทราบ 
 6) ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ การ

ปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนงใหกับผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่อง
น้ันโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ีในการกระจายอํานาจในการตัดสินใจดังกลาวตอง
มุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

 7) ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางราชการดวยกัน 
ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในแตละขั้นตอน
เปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของ
เขาตรวจดูได 

 8) ในศูนยบริการรวมใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวตางๆและดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวน
ราชการที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหมีขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการ รวมทั้ง
แบบคําขอตาง ๆ 
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กลาวโดยสรุป การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง ใหสวนราชการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การ
อนุญาต การอนุมัติการปฏิบัต ิหรือดําเนินการอ่ืนใดใหแกผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงานไดมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน เชน การกําหนด
ระยะเวลาปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จ
ส้ินที่จุดบริการใกลตัวกับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป One-Stop Service    
 4.5 การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เปนการกําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนเองวามีความจําเปนหรือไม โดยใหคํานึงถึง
ความคุมคา และสถานการณอ่ืนประกอบกันและใหมีการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
ภารกิจของสวนราชการโดยมีแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปน้ี 

 1) ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมาควรมีการทบทวนปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือ
ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2) มีการทบทวนขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใหทันตอสถานการณ 
 3) สวนราชการมีหนาที่ตรวจสอบ สํารวจ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและประกาศที่อยูใน

ความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขึ้นใหมใหทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนทางทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน 

กลาวโดยสรุป การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการให
ทันตอเหตุการณ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการทํางานใหมอยูเสมอ ซ่ึงจําเปนตองทบทวนลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกสวนราชการที่ไมจําเปนและการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอใหมีการทบทวนภารกิจของสวนราชการวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรที่จะดําเนินการตอไปหรือไม 

4.6 การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 เปนการกําหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับบริการ

โดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและการแกไขปญหาได สําหรับ
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมีวิธีการที่สามารถดําเนินการได  เชน กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีการใหบริการดวยระบบเครือขายสารสนเทศ จัดใหมีระบบรับฟงขอรองเรียนมีการเปดเผยขอมูล
เปนตน โดยมีแนวทางการบริหารราชการ ดังน้ี 

 1) มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงาน และประกาศใหประชาชน
ทราบ 

 2) มีชองทางการประชาสัมพันธประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละ
งานใหประชาชนทราบ 

 3) มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน 
 4) มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่จัดใหแกประชาชนในการขอรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกัน

เก่ียวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการน้ัน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ันที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการ
ดําเนินการใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 6) ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนที่จะติดตอสอบถามหรือขอมูลหรือจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 7) ในกรณีที่สวนราชการไดรับการรองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ันที่
จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลน้ันใหแจงใหบุคคลน้ันทราบผลการดําเนินการดวย 

กลาวโดยสรุป การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่
มุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน 
และความพึงพอใจของผูรับบริการในหลากหลายวิธีและเปนไปอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป ให
สวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล
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เก่ียวกับงบประมาณรายจายแตละปรายการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางที่ไดมีการอนุมัติแลวใหประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได 

4.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ              
 เปนการวัดผลการปฏิบัติราชการวามีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเปาหมายที่กําหนดขึ้นไวหรือไม ตลอดจนเรื่องคุณภาพ 
และความพึงพอใจอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองคกรดวย โดยมีแนว
ทางการบริหารราชการ ดังตอไปน้ี 

 1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาของภารกิจ ความพึงพอใจของ

ประชาชน 
 3) มีการประเมินผูปฏิบัติงานเปนประจํา 
 4) สวนราชการควรจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ 
 5) สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือหนวยงานในสวน

ราชการก็ได ทั้งน้ี การประเมินดังกลาวตองทําเปนความลับและเปนไปเพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ 
 6) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลใหสวน

ราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูน้ันในตําแหนงที่ปฏิบัติประโยชนที่ผลสัมฤทธ์ิที่
หนวยงานที่ขาราชการผูน้ันสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูน้ัน   

กลาวโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หนวยงานไดมีการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ระบบการควบคุมตนเอง ซ่ึงจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการใหบริการความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ และความคุมคาในภารกิจตาง ๆ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 

 
บทสรุป 
 จากแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล เปนหลักในการบริหารที่ใชในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานใหไดมากที่สุด เปนหลักที่ชวยในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีองคประกอบการปฏิบัติราชการที่
มีความมุงหมายใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนและประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอโดยใน
พฤติกรรมของคนในสังคมน้ันควรที่จะตองมีการรับรูในกระบวนการสรางธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ถือเปนองคกรภาครัฐที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดในการสรางกระบวนการทําความเขาใจในหลักธรรมภิบาล โดย
นําผลความเขาใจน้ีมาใชในสังคมไดเกิดสังคมธรรมาภิบาลในสังคมไทยเพื่อจะสรางหลักประกันความเขมแข็ง และยั่งยืนให
สังคมไทยได ตอไป 
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บทคัดยอ 
 ในแอฟริกาใต ระบบการศึกษาไดมีการเปล่ียนแปลงหลายชวงสมัย ซ่ึงไมก่ีปที่ผานมา การเปล่ียนแปลงในดาน
การศึกษาไดรับการปรับปรุงหรือปฏิรูปเพื่อแกไขความไมสมดุลของระบบการศึกษาของแอฟริกาใตกอนหนา และเพื่อปรับปรุง
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสกอนหนาน้ี แมจะมีการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ผูเรียนในโรงเรียนในแอฟริกาใต
หลายแหงยังคงมีผลงานไมดีนัก บทความฉบับน้ี เปนรายงานที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการส่ือสารดวยปจจัยการ
ส่ือสารแบบไมจํากัดชั้น (เชนการส่ือสารในหองเรียน) เชน ปจจัยความกาวราวทางวาจา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของผูเรียนทั้งในแงบวกหรือลบ 
 
คําสําคัญ: การส่ือสารแบบจุลภาค, รวดเร็ว, วาจากาวราว  
 
Abstract 
 In South Africa the educational system has seen many changes over the past few years. 
Transformation in education has been introduced to correct imbalances of the previous South African 
educational system and to improve learner achievement in some of the previously disadvantaged 
schools. Despite changes that have been implemented, learners in many South African schools are still 
underperforming. This investigation reports on the extent to which micro communication factors (also 
known as classroom communication factors) such as immediacy, verbal aggression and compliance 
gaining influence learner achievement. These factors could influence learner performance either 
positively or negatively.  

2. Keywords: Micro Communication, Immediacy, Verbal Aggression  

3. Introduction         
 Communication influences every aspect of our lives and has become instrumental in organizational 
success today. According to Barker and Gaut (2002: 18-19), communication is a complex, two-way, 
interactive process that involves two or more individuals who make use of verbal and non-verbal 
language in order to convey meaning that influences the behaviour of another individual. Meier and Van 
Wyk (2009: 36) clarify the communication process in an educational classroom context as follows: A 
sender (educator);a message (explanation, information or instruction) a code (words, pictures or symbols) 
a channel (face-to-face interaction, a written instruction, the intercom system at the school the receivers 
(the learners). During this interactive process miscommunication misinterpretation or communication 
failures could occur as a result of immediacy, verbal aggression and/or compliance gaining.  
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4. Research Methodology        
 Cohen, Manion and Morrison (2011: 282) posit that a mixed-method approach is a strategy for 
collecting quantitative and qualitative data in one investigation as was the case in this study. An 
exploratory mixed-method approach was used to collect information regarding the influence immediacy, 
verbal aggression and compliance gaining have on learner achievement in selected schools in the Motheo 
District in Free State. School Communication-Effectiveness Questionnaire (SCEQ) was designed and used 
to obtain quantitative data and data for the qualitative part was obtained by conducting interviews with 
principals’ educators and subject advisors. In this investigation, the broader population is the teaching 
fraternity, specifically principals, subject advisors and educators. Random sampling was used was used to 
obtain a representative sample. A Statistical Programme designed for Statistical Analysis of Social Sciences 
(SPSS) was used to analyse the SCEQ administered to educators. Cohen, Manion and Morrison (20011: 
282) point out that there are different stages involved in the analysis of data obtained from interviews, 
which include: generating natural units of meaning; classifying, categorizing and ordering these units of 
meaning; structuring narratives to describe the interview contents interpreting the interview data.  This 
method was used for the analysis of interviews.  

5. Results           
  The majority of educators believe that immediacy influences learner achievement to a very large 
extent. This finding verifies the researcher’s view that the relationship between educators and learners in 
the classroom could influence learner achievement positively or negatively. Therefore, positive 
relationships between educators and learners could enhance academic performance.   
  Another factor that influences learner achievement is verbal aggression, where educators use 
insulting or belittling remarks in the classroom.  The researcher believes that educators should be 
informed of the negative consequences of using demeaning and/or offensive remarks in the classroom. 
For example, learners could develop negative attitudes towards their school work.    
  Compliance gaining, that is, when learners pay attention in classand give educators their 
cooperation influences learner achievement to a large extent. Educators have indicated that they often 
struggle to maintain discipline in their classrooms, which adversely affect learner performance.  
  The aforementioned research findings authenticate the researcher’s view that educators who are 
able to create an environment conducive to learning, are in a better position to improve learner 
performance than educators who are not able to maintain discipline in the classroom. In addition, subject 
advisors and principals believe that compliance is a problem in South African classrooms which result in 
poor academic achievement. Communication problems in classrooms should be addressed in order to 
improve learner performance.   

6. Discussion           
  In South African schools’ problematic interpersonal relationships are prevalent among educators 
and learners. This is owing to learners being disruptive or disobedient during classes. Consequently, 
confrontations between educators and learners result in verbal aggression, which often inflames an 
already volatile situation. Robinson (2007: 1) defines educator immediacy as the strategies educators use 
to reduce the physical and psychological distance between themselves and learners. This is because 
good relationships between educators and learners foster a positive learning environment which is 
beneficial to educators and learners alike. Similarly, Baringer and McCrosky (2000: 178) explain that 
immediacy involves educator behaviours that encourage closeness between educators and learners. 
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Bainbridge-Frymier and Houser (2000: 215) focus on communication skills in the context of educator and 
student relationships, the following serving as specific guideline show students view the importance of 
communication skills during instruction as well as students’ thoughts regarding educators’ ability to 
communicate effectively. They maintain that students believe that communication skills are very 
important, especially regarding excellent teaching practices, referential skill, ego support and conflict 
management. They explain that referential skill refers to the process of explaining and clarifying, to 
ensure understanding, whereas ego support assists learners to gain confidence and belief in their ability to 
succeed in a given task (ibid). Gorham and Zakahi’s (1990: 354-356) investigation affirms that there is a 
correlation between educator immediacy and student learning. Specifically, that positive relationships 
between educators and learners improve learner achievement, whereas negative relationships between 
educators and learners impair student performance.      
  Sullivan (2000: 11) states that verbal aggression includes spreading hurtful rumours, using abusive 
language and making violently threatening racist remarks towards either fellow learners or educators. 
Similarly, Myburgh and Poggenpoel (2009: 453-544) clarify that verbal aggression includes using vulgar 
language, name-calling, insulting remarks and belittling learners in front of their peers. Their investigation 
has shown the extent to which verbal aggression adversely affects learners in South African schools but 
also provide guidelines as to how these learners can be assisted. De Wet’s (2006: 61) research focuses on 
the prevalence of bullying in schools in the Free State, specifically regarding “educator experiences” (De 
Wet, 2006:61). She reveals in her findings that verbal bullying occurs most frequently and that both 
educators as well as learners are guilty of this form of abuse. She points out that verbal bullying could 
have extreme consequences and therefore both educators and learners should refrain from practicing 
such abuse. Hassandra, Bekiari and Sakellariou (2009: 453) postulate that the consequences of verbal 
aggression towards learners include their experiencing feelings of low self-worth and a negative self-
concept. Theyhave concluded that this form of verbal abuse results in extreme resentment and 
melancholy among learners. Myburgh and Poggenpoel (2009: 456) elucidate that verbal aggression results 
in learners regarding their educational environment as unsafe that disciplinary measures are inconsistent 
and not in keeping with the Code of Conduct of the school and that learners fail to achieve educational 
outcomes. They recommend that learners adversely affected by verbal aggression should focus on 
developing good interpersonal relationships improving their listening skills improving their verbal and non-
verbal communication skills and developing positive attitudes. The aforementioned skill set could assist 
them to improve their academic performance. Several studies regarding violence in schools, such as those 
conducted by Sela-Shayovitz (2009: 1061-1066), Netshitahame and Vollenhoven (2002: 313-318) as well 
as Zulu, Urbani and Van der Merwe (2004: 170-175) all allude to aspects of verbal aggression. They 
concur that verbal aggression negatively influences the culture of teaching and learning, as well as learner 
performance in schools, especially in South Africa.       
  Lopes, Monteiro, Sil, Rutherford and Quinn (2004: 2) as well as Peleg (2009: 4) state that disruptive 
learners increase educators’ responsibility regarding classroom and behaviour management. They claim 
that disciplining learners is a time consuming process that could affect overall learner performance. In the 
researcher’s capacity as a full-time South African secondary educator and tertiary lecturer, this has been 
his experience as well. Coetzee, Van Niekerk and Wydeman (2010: 82) claim that “effective 
communication skills” are very important in establishing good classroom discipline. They recommend that 
educators develop an effective discipline policy that includes: a set of rules that learners should abide by 
consequences that learners should face for deliberately overstepping rulesand a reward system for 
learners who obey the rules. Mji and Makgato (2006: 253) focused on why South African learners 
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underperform in Mathematics and Physical Science. They found that underperformance was due to 
learners being disruptive, not doing their homework and displaying inappropriate behaviour in class. This 
finding is pertinent to this investigation because compliance gaining is a communicative process that 
could impede learner performance; especially if educators have to spend unnecessary time on 
disciplining learners instead of focusing on academic activities.      
  In addition, Oosthuizen, Wolhuter and Du Toit’s (2003: 457) investigation of whether preventative 
or punitive disciplinary procedures should be used in South African schools is reason enough to assume 
that learner discipline is problematic in South African schools. Disciplinary problems impact directly on 
effective communication in classes, which hinder scholastic achievement and the overall progress of 
learners. Conversely, disciplined classes lead to greater success regarding academic performance.  
  Kruger and Van Schalkwyk (2011: 7) argue that educators who are able to maintain discipline in the 
classroom enhance the learning experience of learners. Through effective “classroom management” 
(Kruger and Van Schalkwyk, 2011: 7), in itself an important communicative process, educators are able to 
achieve educational outcomes.      

7. Conclusions           
  Good interpersonal relationships between educators and learners are essential for learners to 
achieve educational outcomes. The three communication factors examined in this study, that is, 
immediacy, communication apprehension and compliance gaining prove to be significant factors in 
determining educational success. These factors should be taken into consideration during communication 
in the classroom. Noteworthy is that respondents concur that these factors could adversely affect learner 
achievement. In South Africa where learner performance is problematic, every effort should be made to 
create environments that are conducive to learning and where maximum outputs regarding educational 
outcomes are the order of the day.          
  Finally, educators should receive training regarding the importance of maintaining good 
interpersonal relationships, open and honest communication should be encouraged, and discipline in the 
classroom should be encouraged.  
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บทคัดยอ           

 หนังสือการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหนังสือที่สรางองคความรูความเขาใจในแนวคิด 

การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาปรับประยุกตใชใน

การบริหารงานในหนวยงาน โดยมีเน้ือหาที่มีความเก่ียวของกับ 1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การนอมนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชในการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ 3) การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ 4) บทสรุปและขอเสนอแนะในการจัดการภาครัฐตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนใหภาครัฐ

ไดใหความสําคัญในการบริหารงานการนอมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐ การ

บริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเนนเพื ่อการ

วางรากฐานการบริหารราชการแผนดิน ใหเปนไปดวยความสุจริต เปนธรรม มีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนตอไป เหมาะ

สําหรับ นักศึกษา ทุกระดับชั้น ขาราชการ ประชาชน ทั่วไป ทําใหเกิดการปฏิบัติที่รอบครอบ อยูรอด ในภาวะสังคมที่มีการ

แขงขัน และระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง ไดอยางพอเพียง 

คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการภาครัฐ 

ABSTRACT           

 The book of governmental management in accordance with the philosophy of sufficiency 

economy. It is a book that creates cognitive ideas. Public management of the philosophy of sufficiency 

economy. The philosophy of Sufficiency Economy. To apply the application in the management of the 

agency. The content is related to 1) Sufficiency Economy Philosophy 2) The Sufficiency Economy Guide to 

Government Sector Management 3) The Sufficiency Economy Guide to Human Resource Management 

Government and 4) Conclusions and Recommendations in Governmental Management in Sufficiency 

Economy. By emphasizing the importance of the government in the administration of the ministry. 

Principles of Sufficiency Economy Philosophy Adapted to government agencies. Government 

administration And human resources management. To be effective and productive. The emphasis is on 

ช่ือเร่ือง: การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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the foundation of the administration. To be honest, to be developed into sustainable practice, to be 

suitable for students of all levels, civil servants, the general public, making the practice of survival in a 

competitive society. And the changing economy Enough. 

Keywords: Sufficiency Economy, Governmental Management 

บทนํา            

 หนังสือเรื่อง การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหนังสือที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) มาเรียบเรียงในเชิงการบริหารงานของภาครัฐใน

การสรางความเขาใจในการคิดการปรับใชการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ไดเขาใจถึง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสรุปประเด็นในแตละบทเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเปนขั้นเปนตอนใหผูที่ศึกษา

ไดเห็นภาพอยางชัดเจนเกิดความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซ่ึงได   

จุดประสงค          

 หนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือที่เสนอแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนํามาปรับใชในการจัดการภาครัฐตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนใหภาครัฐไดใหความสําคัญในการบริหารงานการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองพระชนพรรษา 84 พรรษา และเพื่อเปนการเผยแพรการนําการจัดการ

ภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในการ

จัดการภาครัฐ โดยจะเปนประโยชนตอนักศึกษาทุกระดับชั้น ขาราชการ ประชาชน และสังคมสวนรวมโดยทั่วไป ผูที่สนใจใฝรู

ในแนวคิดการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนตอไป 

สาระสําคัญ          

 สาระสําคัญของหนังสือการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ี จะทําใหผูที่ไดเขามาอานเกิดความรู

ความเขาใจในแนวคิดการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับ

ประยุกตใชในการบริหารงานในหนวยงาน โดยมีเน้ือหาที่มีความเก่ียวของกับ 1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การนอมนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารจัดการหนวยงานภาครฐั 3) การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ 4) บทสรุปและขอเสนอแนะในการจัดการภาครัฐตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การสะทอนคุณคา           

 ในคุณคาที่จะไดรับจากหนังสือเลมน้ี มีลักษณะที่ที่ดี และมีความเชื่อม่ันไดวาจะสามารถทําใหผูอานไดเขาใจในแนวคิด 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการที่จะนําไปปรับใชสําหรับการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงสะทอนใหเห็นคุณคาตาง ๆ ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี      

  1. เขียนใหผูอานไดเขาใจผลสําเร็จของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานใหแกประชาชนไทยเปนแนวทางการดําเนินชวิีต เพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุขสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็ง

และยั่งยืน โดยผานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตาง ๆ เพื่อพัฒนาชนบทกวา 3,000 โครงการ และยังไดรับการถวาย

รางวัลโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ Human Development Lifetime Achevement Award ขององคการ

สหประชาชาติ เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงนําแนวคิดแนวทางปฏิบัติในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถายทอดสูนานา

ประเทศตอไป 

 2. ไดอธิบายแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงวิวัฒนาการของแนวคิด โดยแบงการนําเสนอออกเปน 5 

สวน คือ 1) วิวัฒนาการของแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีมาตั้งแต พ.ศ. 2517 2) ปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงของสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานเพื่อใหประชาชนยึดถือปฏิบัติ 3) อธิบายความหมายและคําอธิบายหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพสกนิกร 4) แนวคิดหลักและเงื่อนไขในการนําพาสูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

5) การสรุปภาพรวมของแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

 3. มีการนําเสนอรูปแบบการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ โดยมี

รูปแบบที่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงมีการเสนอโดยการบริหารจัดการระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐการส่ือสาร ระบบ

การตัดสินใจการตรวจสอบถวงดุลการสรางการมีสวนรวมระบบการบริการประชาชนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐพรอมยังไดอธิบายในประเด็นการบริหารความเส่ียงที่อาจจะตองเกิดขึ้นในการนําไปใชทําใหเกิดความ

เขาใจ            

 4. มีการอธิบายในรูปแบบการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยมี

การนําเสนอการปรับใชกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคคล การคัดเลือกบุคคล การฝกอบรมและพัฒนา การ

รักษาและการใชประโยชนจากบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ โดยอางอิงแนวคิดนักวิชาการประกอบการอธิบายในแตละ

ประเด็นเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง         

 5. มีการจัดทําบทสรุปและขอเสนอแนะในการจัดการภาครัฐตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดอธิบายในภาพรวมทั้ง

เลมของหนังสือในการปรับใชแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐและการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ          

 6. มีรูปแบบการจัดทําคําอธิบายในประเด็นสําคัญ ๆ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่เชื่อมโยงเน้ือหาสูการ

อธิบาย โดยใชแผนภาพประกอบในทุกประเด็นอยางชัดเจนยกตัวอยางเชน แผนภาพที่ 1 ภาพรวมของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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 7. มีการเสนอมุมมองของแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวนโยบายของภาครัฐและการนําเสนอให

เปนวาระแหงชาติ เพื่อเปนการวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปดวยความสุจริตเปนธรรมมีการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน            

 8. หนังสือการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการเรียบเรียงนําเสนอที่สามารถทําความ

เขาใจในประเด็นการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเขาใจงาย ๆ โดยมีแผนภาพประกอบในทุก

ประเด็นเน้ือหาที่ เก่ียวของเพื่อสรางความเขาใจใหผูอานและยังมีการนําตัวอยางการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริและแนวทางการพัฒนาของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา

นําเสนอในภาคผนวกที่ทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมีตัวอยางในการดําเนินการที่สามารถนําไปปรับใชได 

บทสรุป           

 หนังสือการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลมน้ี เปนหนังสือที่จะทําเกิดความรูความเขาใจใน

แนวคิดการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตใชใน

การบริหารงานในหนวยงานภาครัฐการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเนนเพื่อการวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปดวยความสุจริตเปนธรรมมีการ

พัฒนาไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนตอไปเหมาะสําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น ขาราชการ ประชาชน ทั่วไป ทําใหเกิดการปฏิบัติที่รอบ

ครอบอยูรอดในภาวะสังคมที่มีการแขงขนัและระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไดอยางพอเพียง  
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คําแนะนําสําหรับผูนพินธ 

วารสารสังคมศาสตร (SOCIAL SCIENCE JOURNAL) 

หลักสูตรสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

วารสารสังคมศาสตร จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคม

วิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของ

ผลงานที่รับการตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนหนังสือ เปนตน วารสาร

สังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปน รายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี     

  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       

  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน       

  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน       

  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตร มีขอกําหนด ดังน้ี 

          1. เปนบทความที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตามแบบฟอรมของวารสาร

สังคมศาสตรที่กําหนดใหเทาน้ัน เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิง

เปนรูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมูลออนไลน)     

  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน    

  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรตรงตาม

สาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวาผลงานมีคุณภาพสมควรลง

ตีพิมพในวารสารได           

  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการไดพิจารณา

บทความในเบื้องตนแลว          

  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและสงคืนกอง

บรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ     

  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตร (http://social.rmu.ac.th/web/) 

เทาน้ัน   
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ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

 
       ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที ่2 และชื่อผูนิพนธคนที่ 3 

Author name 1, Author name 2, and Author name 3 

ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

          * corresponding  author E-mail:....................................................... 
 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ กับเน้ือความใน

บทคัดยอและควรจะกลาววัตถุประสงคและสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยน้ัน ๆ โดยใหเขียนเปนความเรียง โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
 

คําสําคัญ: คําสําคัญคําที่ 1 คําสําคัญคําที่ 2 คําสําคัญคําที่ 3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (TH SarabunPSK SIZE 14) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline strictly. 

It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character TH 

SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of important 

results.  
 

Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

บทนํา (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Objective/Aim) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 
 

ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดย

ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

แบบฟอรมการเขียนบทความงานวิจัย 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 

ภาวะซมึเศรา จํานวน รอยละ 

ปกต ิ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซํ้าซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ขอแนะนํา/ขอชี้แจง/แนวทางที่จะนําไปใชประโยชน ที่ไดจากการวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 
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