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หนวยงานที่รับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค           
 1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา   

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพ่ือตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศน

วารสาร ฯลฯ อันจะกอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัย

ใหม ๆ ตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ      

 3. เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจัย นักวิชาการ และผูที่สนใจ  

ระเบียบและขอกําหนดของวารสาร       
 วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริม
และเผยแพรผลงานทีเ่กีย่วของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลกัษณะของผลงานที่รับการ
ตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสอื หรือบทความปริทศันหนังสอื เปนตน      
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มีกําหนดการออกเลมวารสาร
เปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังนี ้        
 ฉบบัที ่1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       
 ฉบบัที ่2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน          
 ฉบบัที ่3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      
 ฉบบัที ่4 ระหวางเดือนตลุาคม – ธันวาคม       
 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยั              
ราชภัฏมหาสารคาม มีขอกําหนด ดังน้ี 
         1. เปนบทความที่เกีย่วของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ     
ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขยีนบทความตาม
แบบฟอรมของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที่กําหนดให
เทานั้น เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคดัยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน
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รูปแบบเดยีวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมลูออนไลน)    
 2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสอื วารสาร และอ่ืนใดมากอน   
 3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรร
ตรงตามสาขาวชิาและไมมีสวนไดสวนเสยีกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวา
ผลงานมีคุณภาพสมควรลงตีพิมพในวารสารได       
 4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตพิีมพในวารสารภายหลงัจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาบทความในเบือ้งตนแลว         
 5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จ
และสงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตพิีมพ   
 6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บใซตของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทาน้ัน   

บรรณาธิการ           

 รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 

ที่ปรกึษาบรรณาธิการ         

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง 

ผูชวยบรรณาธิการ          
 นายนครินทร  มวงออน (ผูชวยและเลขาบรรณาธิการ) 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิการของวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลยั จํานวน 11 คน และกองบรรณาธิการ
จากภายในมหาวิทยาลยั 3 คน ดังน้ี 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย      
 1. ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร  เจริญเมือง   มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  
 2. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ  มหาวิทยาลยัมหดิล 
 3. รองศาสตราจารย ดร.พจน  ไชยเสนา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สกุัญญา  เอมอ่ิมธรรม  มหาวิทยาลยัขอนแกน  
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บฆูอรี  ยีหมะ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยทุธิ์  จํารัสพันธุ  มหาวิทยาลยัขอนแกน  
 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา   มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 10. ดร.อธิราชย  นันขันต ี    มหาวิทยาลยันครพนม  
 11. ดร.สุธีกติิ์  ฝอดสงูเนิน    มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  

http://social.rmu.ac.th/web/
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กองบรรณาธิการภายในมหาวทิยาลัย       
 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม     
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม    

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินบทความ (Peer Review)     

 ผูประเมินบทความ (Peer Review) วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏมหาสารคาม ของเลมปที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ไดแก    
 1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

 2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  โสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

 3. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง       

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ  หม่ันมี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 1. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 2. อาจารยนุจรี  ใจประนบ        

สํานักพิมพ           

 โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80         

ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 
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บทบรรณาธิการ 

 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF 
SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับ         
ประจําปที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 เน้ือหาของบทความฉบับน้ี อยูในขอบขายตามระเบียบ
ขอกําหนดของวารสาร 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยบทความที่ผานการคัดเลือกจากการพิจารณา    
ของผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความจากผูนิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เร่ือง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 เร่ือง รวม
ทั้งหมด จํานวน 3 เร่ือง ไดแก 1) เร่ืองรัฐบาลดิจิทัล : นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอยางยั่งยืน       
ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เร่ืองการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ       
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ และ 3) เร่ืองการพัฒนารูปแบบความรวมมือบาน วัด และชุมชนในการสราง
ภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี    
 บทความในฉบับน้ี ทุกบทความไดผานการประเมินผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือ         
ผูประเมินบทความ (Peer Review) กลั่นกรองพิจารณาอยางเครงครัดแลว    
 สุดทายนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนที่ทรงคุณคาทางวิชาการสําหรับผูนิพนธ
และผูอาน ตลอดจน ขอขอบพระคุณผูทรงคณุวุฒิหรือผูประเมินบทความ (Peer Review) กองบรรณาธิการทั้ง
ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูนิพนธทุกทาน ไวพบกันใหมในวารสารฉบับหนา ตอไป 
 

 

 

 

 

 

 
    รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 

         บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

                                มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
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สารบัญ 

 หนา 
รัฐบาลดิจิทัล: นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี           
E-government: The Administrative Innovation for Sustainable Administration of 
Town Municipality in Ubonratchathani  Province. 
     จุฑามาส  ชมผา 
      Chuthamas Chompha 
 

7 

การพัฒนารูปแบบความรวมมือบาน วดั และชมุชนในการสรางภูมคิุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบล
บานโปรง อําเภอศรีธาต ุจังหวดัอดุรธาน ี

Model Development of house temple and Community for Building Immunity 
Children and Young People in Banphong Sub-district Srithat District Udonthani 
Province. 
     รามนรี  นนทพา1, ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ2 
     Ramnaree  Nontapa1, Thanongsak  Patsin2 

 

15 

การดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด         
จังหวัดกาฬสินธุ 
Operation as goals of the Good governance the municipality nongsung YangTalat 
District Kalasin Province. 
     สมศักด์ิ  พรมเด่ือ 
     Somsak  Phomdua 
 

22 

  
คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 32 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล (E-Government) นวัตกรรม

ทางการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอยางย่ังยืนในจังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยเอกสารเพื่อศึกษาปรากฏการณดานการใช

แนวความคิดรัฐบาลดิจิทัลใหเปนนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอยางย่ังยืนในจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่การ

วิจัย ไดแก เทศบาลเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 แหง โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา การบริหาร

จัดการเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี จําเปนตองมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศและการพัฒนา         

ธรรมาภิบาลในองคกรปรากฏการณดานการใชแนวความคิดรัฐบาลดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนใน

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา เทศบาลเมืองทั้ง 4 แหงไดนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลมาใชเพื่อการบริหารจัดการ

และสนับสนุนการบริการประชาชนใหมีความสะดวกย่ิงขึ้นในดานการใหขอมูลขาวสารภาครัฐแกประชาชน แตมีขอจํากัดดาน

การใหบริการประชาชนดานอ่ืน ๆ ผานแอพลิเคชันยังไมสามารถทําไดครบทั้งทุกบริการเน่ืองจากมีขอจํากัดดานระเบียบปฏิบัติ

ขาราชการและขอจํากัดดานเทคโนโลยี ซึ่งเทศบาลเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีบางแหงริเ ร่ิมพัฒนาแอพลิเคชันสําหรับ

ใหบริการแกประชาชนดานอ่ืน ๆ ซึ่งเชื่อวาจะชวยบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น  

   
คําสําคัญ: นวัตกรรมทางการบริหาร, เทศบาลเมือง, จังหวัดอุบลราชธานี   
 
Abstract           
 The purposes of the research were to study the E-government concept for affecting sustainable  
Administrations of Muang Municipality in Ubonratchathani province. The research methodology was 
document research to approach the E-government concept to be innovation for administration for 
sustainable for 4 Muang Municipality in Ubonratchathani province. The statistics used were content 
analysis. Results of the research were as follows: The finding showed that the affected Administrative to 
sustainable for town Municipality in Ubonratchathani Province had to apply the information technology 
for improve the public service and good governance in organization. Sustainable town municipality in 
UbonRatchathani Province require the application of information technology And the development of 
corporate governance The phenomenon of using digital government concepts for sustainable town 
municipality administration in UbonRatchathani province found that all 4 municipalities have adopted 
digital government concepts to manage and support public services. To be more convenient in providing 
government information to people, there are restrictions on providing services to other people through 

Received: 11 November 2019                    

Revised: 18 November 2019                    

Accepted: 30 November 2019                    

mailto:chuthamas.c@ubru.ac.th


 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562                

 

8 

the application. Not able to complete all services. Due to restrictions on civil service regulations and 
technology limitations In which some town municipality in UbonRatchathani province initiated the 
development of application for providing services to other people Which is believed to help the people 
more thoroughly.  
 
Keywords: Innovation of Administration, Town Municipality, Ubonratchathani Province 
 
บทนํา 
 การกระจายอํานาจการปกครองเปนการดําเนินกิจการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองคกรกลางไปใหองคกรชุมชน

ซึ่งต้ังอยูในทองถิ่นตาง ๆ ของรัฐ ทั้งน้ีเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน องคกรดังกลาวตองเปนนิติบุคคล

จึงสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ไดโดยอิสระภายใตกฎหมายที่รัฐบาลกลางกําหนดการกระจายอํานาจการปกครองของไทย

ปจจุบันอยูในรูปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 1) องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ อบจ. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ตั้งตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล    

มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดโครงสรางของ อบจ.ประกอบดวยฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและฝายสภา ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 2) เทศบาล เปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปน

เทศบาล พ.ศ. 2542 รวมถึงแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยใหเทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคล แบงเปน 3 ประเภท

คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล โครงสรางของเทศบาลประกอบดวยฝายบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรีและ

คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและฝายนิติบัญญัติ ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเชนเดียวกัน 3) องคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 

โดยใหองคการบริหารสวนตําบลเปนนิติบุคคล แบงเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยใชเกณฑ

รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล

มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง และฝายนิติบัญญัติ ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงของประชาชน เชนกัน 4) กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปพิเศษเน่ืองจากเปนเมือง

หลวงจัด ต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีฐานะเปนนิติบุคคล โครงสรางของ

กรุงเทพมหานครประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน และฝายนิติบัญญัติไดแก

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเชนกัน 5) เมืองพัทยา เปนองคกรปกครองทองถิ่นรูป

พิเศษ เนื่องจากมีลักษณะเปนเมืองทองเที่ยวตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ฐานะเทียบเทา

เทศบาลนคร มีฐานะเปนนิติบุคคล โครงสรางของเมืองพัทยาประกอบดวยฝายบริหารไดแกนายกเมืองพัทยา มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและฝายนิติบัญญัติไดแกสมาชิกสภาเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเชนเดียวกัน 

(ชูวงศ  ฉายะบุตร, 2539: 46-50) 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนด

กระบวนการและข้ันตอนในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรจากสวนกลางหรือสวนภูมิภาคใหแกสวนทองถิ่นไว

ทั้งหมด 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอิสระในการปกครองตนเอง โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น

ของตนเอง เปนการกระจายความรับผิดชอบหรือมอบความรับผิดชอบในการจัดการบริการสาธารณะใหสามารถพึ่งตนเองได  

ซึ่งหัวใจสําคัญที่ผลักดันใหทองถิ่นไดมีการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ัน คือ การมีสวนรวมของประชาชนเกิดการตัดสินใจรวมกันเพื่อ

อนาคตของทองถิ่น โดยจะตองมีการวางแผน วางแนวทางในการพัฒนา โดยการกําหนดยุทธศาสตร กําหนดวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ขอดี ขอดอย โอกาส รวมถึงปญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนา

ทองถิ่น นํามาสูการพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพ (โกวิทย  พวงงาม, 2553: 22-25) 

           แมวาเทศบาลไดดําเนินการพัฒนาทองถิ่นโดยอาศัยกรอบความตองการของประชาชน การดําเนินงานตามนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัด และอําเภอ การดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางเทา

เทียมกันทุกชุมชนแลวก็ตาม ประชาชนในเขตเทศบาลตาง ๆ ก็ยังมีขอรองเรียนวาเทศบาลดําเนินงานลาชา มีข้ันตอนในการ

ทํางานมากทําใหประชาชนที่มาติดตอราชการเสียเวลา การจัดซ้ือจัดจางวัสดุอุปกรณมีราคาแพงเกินกวาเหตุและการจัดสรร

งบประมาณในดานตาง ๆ ยังมีความรั่วไหลและขาดประสิทธิภาพ (ศูนยดํารงธรรมกรมการปกครอง , 2555: 10) การ

ดําเนินงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีในหวงเวลาที่ผานมีการศึกษาพบวามีปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ คือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร 

ปจจัยดานความรูสามารถของบุคลากร และปจจัยดานธรรมาภิบาลในองคกร (จุฑามาส  ชมผา, 2558: 164) ในขณะเดียวกัน

ไดมีการพัฒนาดานโครงสรางการสื่อสารของประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสารเทศและการส่ือสาร ดําเนินการ

พัฒนาระบบการบริการอิเลกทรอนิกสภาครัฐ (E-government) ต้ังแตป พ.ศ. 2553 – 2557 เปน 5 ระยะ เพื่อใหสามารถ

พัฒนาไปสู Online information & Interactive transaction ไดอยางสมบูรณ ซึ่งในระยะที่ 1 (ภายในป 2553)  เปนการ

กําหนดเปาหมายใหเปน Connected government (C-government) คือมีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐในการ

ใหบริการ E-services โดยเปนการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลรวมกันได ระยะที่ 2

และ3  (ระหวางป พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) พัฒนาสู Mobile government ที่มีการเช่ือโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐผาน

ชองทางโทรศัพทเคล่ือนที่ และอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ อ่ืน ๆ ในการใหบริการ e-services ระยะที่ 4 (ภายในป พ.ศ.

2556) พัฒนาสู Ubiquitous Government (U-government) ซึ่งทําใหการเช่ือมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐผานชอง

ทางการติดตอที่หลากหลายขึ้นในการใหบริการ e-services ทุกสถานที่และเปนการบริการทุกวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ระยะ

ที่ 5 (ภายในป พ.ศ. 2557) ปรับเปลี่ยนสู Transformed Government (T-government) กลาวคือ เปนรัฐบาลที่ผานการ

ปรับเปลี่ยนตามนิยามขององคการสหประชาชาติที่เปนรัฐบาลที่มีความใกลชิดกับประชาชนทุกภาคสวน มีการเช่ือมโยงกัน

ระหวางหนวยงานภาครัฐผานชองทางที่หลากหลายในการใหบริการ E-services ไดทุกที่และทุกเวลา ตามแผนงานที่กลาวมา

ขางตน ทําใหเกิดระบบเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐหรือ E-government portal ที่มีความนาเชื่อถือของขอมูล

และสารสนเทศระบบมีความมั่นคงและความปลอดภัยประชาชนสามารถใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จได ณ 

จุดเดียว การมีระบบเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เปนโครงสรางพื้นฐานดานระบบสารสนเทศรวมกันของ

หนวยงานภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาสู E-government gateway และการใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ดวยระบบ Web 

Service และการใชบริการอิเล็กทรอนิกสแบบเต็มรูปแบบผานระบบ Single Window ใหบริการประชาชนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐในทุกสถานที่ไดตลอดเวลา (สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2558: ออนไลน) ซึ่งมีแผนเพื่อใหทุก

หนวยงานภาครัฐสามารถบริการประชาชนไดผานชองอินเตอรเน็ตที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมีการบริการ   

ตอมาในป พ.ศ. 2560 เมื่อรัฐบาลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่มีเปาหมายยุทธศาสตรชาติ “ม่ันคง     

มั่งค่ัง ยั่งยืน” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

มาพัฒนาเปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปนั้น ไดกําหนดเปนแผนยุทธศาสตร 10 ประเด็น ไดแก 1) การเสริมสรางและ
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พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 4) การเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา เปนตน 

จะเห็นไดวา จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป นําไปสูประเด็นสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

12 รวมทั้งเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ 17 ประการน้ัน สงผลใหรัฐบาลไทยริเริ่มแนวความคิดรัฐบาลดิจิทัล

เพื่อใหมีการบริหารงานหนวยงานภาครัฐทุกระดับจึงมีการรางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ.2560-2564) มีเปาหมาย          

“ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานมีการทํางานแบบอัจฉริยะใหบริการโดยมี

ประชาชนเปนศูนยกลางและขับเคลื่อนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางแทจริง” ซึ่งมีพื้นฐานการดําเนินงานอยู 4 ประการ คือ 

การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การใหบริการโดยมี

ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven 

Transformation) เปนตน 

 ดังน้ัน จากรายละเอียดขางตนจะพบวาโครงการหรือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําลังพัฒนาในระดับกระทรวงและ

ระดับกรมเปนการสรางแนวทางปฏิบัติไวสําหรับหนวยงานระดับรองลงมาภายในสังกัดกรมหรือกระทรวงในปจจุบันน้ีเปน

ระยะเริ่มตนขอของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคหรือองคกรปกครองทองถิ่นยังไมไดเริ่มใชนวัตกรรมทางการ

บริหารน้ีแมวาโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหลายโครงการยังไมมาถึงหนวยงานในภูมิภาคซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองทองถิ่นทุก

ระดับก็ปฏิเสธไมไดวาโครงการขางตนที่ไดกลาวมาแลว ลวนเปนประโยชนตอการบริการภาครัฐของหนวยงานในภูมิภาคและ

องคกรปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลเมืองซึ่งเปนองคกรปกครองทองถิ่นขนาดกลางที่มีความหนาแนนของประชาชนใน

พื้นที่มาก จึงตองปรับเปล่ียนและประยุกตใชเทคโนโลยีดานการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการ

ประชาชนใหมีหลากหลายชองทาง โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองใหสอดคลองกับ

เปาหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดอยางสมบูรณตอไป   

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล (E-Government) นวัตกรรมทางการบริหารจัดการเทศบาล
เมืองอยางย่ังยืนในจังหวัดอุบลราชธานี   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุมเปาหมายในการศึกษา ไดแก เทศบาลเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4 แหง 
คือ เทศบาลเมอืงแจระแม เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลเมืองเดชอุดม 

  2. พื้นที่ในการศึกษา           

  ไดแก เทศบาลเมืองแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ  

เทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลศึกษาวิจัยจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ อาทิ ตํารา 
หนังสือ เอกสารวิชาการ วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ และส่ือสิ่งพิมพออนไลน เปนตน     
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 4. การวิเคราะหขอมูล         
  เมื่อผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลศึกษาวิจัยจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว จะนําขอมูลมาวิเคราะหใน
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)         
  
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองรัฐบาลดิจิทัล: นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
จําแนกผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา รัฐบาลดิจิทัล ในประเทศไทยไดพัฒนามาจากแนวความคิด E-Government นับต้ังแต พ.ศ.

2553 ถึงปจจุบัน เมื่อประเทศไทยไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการ

สหประชาชาติ จึงประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เปนแรงผลักดันใหที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ดานตาง ๆ ขึ้นในประชาคมโลก ซึ่งการใชเทคโนโลยีการส่ือสาร รวมทั้งสื่อสังคมออนไลนลวนมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชนในสังคม การใหบริการภาครัฐของหนวยงานตาง ๆ จําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับวิถีช ีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ องคกรปกครองทองถ่ินคือหนวยงานภาครัฐขนาดเล็กที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด การสงเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนและใหบริการแกประชาขนใหทั่วถึงคือเปาหมายหลักตามพันธกิจขององคกรปกครองทองถ่ิน   

เทศบาลเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 4 แหง ไดแก เทศบาลเมืองแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงเปน

ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ มีสถานที่ราชการสําคัญเชนสถานีรถไฟ 

ตลาดเทศบาลขนาดใหญเปนแหลงคาขายและกระจายสินคาทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมือง

พิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร เปนที่ทั้งของแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี เชน แกงสะพือ มีหนวยงาน

ราชการที่สําคัญต้ังอยูคือสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และเทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม เปนเมืองสําคัญทางดานทิศใต

ของจังหวัด มีวิถีชีวิตชุมชนที่เปนเอกลักษณ มีที่ ต้ังของหนวยงานราชการที่สําคัญ คือ ศาลจังหวัดเดชอุดม อีกทั้งยังมี

แผนพัฒนาพื้นที่อําเภอเดชอุดมใหเปนนิคมอุตสาหกรรมในป 2564 เทศบาลเมืองทั้ง 4 แหงเปนองคกรปกครองทองถ่ินขนาด

กลางที่มีความหนาแนนของประชากรในพื้นที่มากมีลักษณะของพื้นที่เปนชุมชนเมือง มีระบบเศรษฐกิจที่ดี มียานการคา แหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่ราชการที่สําคัญในพื้นที่หลายแหงเปนพื้นที่มีความแตกตางของประชาชน

มาก ทั้งดานระดับการศึกษา วัฒนธรรม ประลักษณะอาชีพ วิถีชีวิต แมวาโครงสรางพื้นฐานภายในเขตเทศบาลเมืองลวนไดรับ

การดูแลและใหบริการประชาชนเปนอยางดี แตการใหบริการประชาชนใหทั่วถึงและรวดเร็วนั้น เทศบาลเมืองทุกแหง

จําเปนตองใชกลยุทธดานการบริหารตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารใหม ๆ ผานเครื่องมือหรืออุปกรณสื่อสารที่ประชาชน

สวนใหญเขาถึงและใชงานไดงายดังเชนโทรศัพทเคลื่อนที่และพัฒนาหรือใชแอพลิเคชันตาง ๆ เพื่อใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร

และการใหบริการของเทศบาลเมืองเปนไปดวยความคลองตัว เทศบาลเมืองทั้ง 4 แหง ลวนเห็นความสําคัญของชองทางในการ

ใหบริการประชาชนผานชองทางออนไลน ไดริเริ่มดําเนินการใหบริการประชาชนผานสื่อดิจิทัลมากขึ้น มีชองทางใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารของหนวยงานมากกวาที่ผานมา ไดมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานที่สามารถเขาถึงไดงายมีเนื้อหาครบถวนใน

แตละงานที่ใหบริการประชาชน มีชองทางการติดตอถึงเทศบาลผานกระดานขอความและสื่อสังคมออนไลนที่แพรหลาย เชน 

Facebook  Application Line ในการแจงขาวสาร รับ-สงขอมูลจากภาคประชาชน เปนตน สงผลใหประชาชนไดติดตาม

ผลงานของเทศบาลเมืองรับขอมูลขาวสารจากเทศบาลไดสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนสามารถไปติดตอรับบริการดานตาง ๆ ของ

เทศบาลโดยใชระยะเวลาสั้นลง แมวาเนื้อหาในเว็บไซตหรือส่ือสังคมออนไลนที่จัดทําขึ้นโดยเทศบาลเมืองทั้ง 4 แหง จะเปน

เนนเรื่องการใหขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธขอมูลของหนวยงานแกประชาชน เน่ืองจากติดขัดในขอบังคับหรือระเบียบ

ปฏิบัติของเทศบาลบางดานทําใหการบริการประชาชนผานชองทางดิจิทัลของเทศบาลเมืองยังทําไดไมครบทุกบริการเนื่องจาก
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โครงการพัฒนาเปนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยน้ันยังอยูในระยะเริ่มตน แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ยังอยูในระยะยกรางครั้งที่ 

2 และแนวปฏิบัติทางราชการใหเปนรัฐบาลดิจิทัลน้ัน สามารถทําไดเฉพาะในระดับกรมขึ้นไปเทานั้นจึงจะมีงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความพรอมสําหรับบริการภาครัฐตามแนวความคิดรัฐบาลดิจิทัลก็ตามในระยะเวลาอันใกลนี้หนวยงานราชการ

ระดับภูมิภาคและเทศบาลเมืองตองนําเอาแนวทางบริการประชาชนอิเล็กทรอนิกส มาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการ

ใหบริการประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งประชาชนผูมารับบริการเองก็จะไดรับความสะดวก ลดระยะเวลา ลดคาใชจายใน

การติดตอราชการ นับเปนนวัตกรรมทางการบริหารที่เทศบาลเมืองทุกแหงตองพัฒนานํามาใชในการบริการประชาชนใน

อนาคต 

             

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองรัฐบาลดิจิทัล: นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
สรุปผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้      
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา การบริหารจัดการเทศบาลเมืองอยางย่ังยืนในจังหวัดอุบลราชธานี จําเปนตองมีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศและการพัฒนาธรรมาภิบาลในองคกรปรากฏการณดานการใชแนวความคิดรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา เทศบาลเมืองทั้ง 4 แหงไดนําเอาแนวความคิด
เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลมาใชเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการบริการประชาชนใหมีความสะดวกยิ่งข้ึนในดานการให
ขอมูลขาวสารภาครัฐแกประชาชน แตมีขอจํากัดดานการใหบริการประชาชนดานอ่ืน ๆ ผานแอพลิเคชันยังไมสามารถทําได
ครบทั้งทุกบริการเน่ืองจากมีขอจํากัดดานระเบียบปฏิบัติขาราชการและขอจํากัดดานเทคโนโลยี ซึ่งเทศบาลเมืองในจังหวัด
อุบลราชธานีบางแหงริเร่ิมพัฒนาแอพลิเคชันสําหรับใหบริการแกประชาชนดานอ่ืน ๆ ซ่ึงเชื่อวาจะชวยบริการประชาชนได
อยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 
การอภิปรายผล   
 การวิจัยเร่ืองรัฐบาลดิจิทัล: นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้     
 รัฐบาลดิจิทัล เปนแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ โดย

นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับใชใหการบริการภาครัฐมีความ

สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยของขอมูลและสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานไดเพื่อนํามาสูการกําหนดเปน

แผนพัฒนาประเทศใหมีความแมนยํา เที่ยงตรง และกําหนดทางเลือกในการพัฒนาไดตรงกับบริบทของแตละพื้นที่รัฐบาล

ดิจิทัลเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย แตในตางประเทศไดพัฒนามาอยางยาวนานและสามารถใชบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน ประเทศเวียดนามจัดทําเว็บไซต Agri Trade สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารและราคาผลิตผล

ทางการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรใชในการวางแผนการผลิตประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําเซ็นเซอรและโดรนมาใชเก็บขอมูล

สภาพแวดลอมแลวนํามาวิเคราะหและปรับวิธีการปลูกพืชใหสอดคลองและเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรประเทศอินเดีย

ดําเนินโครงการ Digital Green เปนศูนยการเรียนรูดานการเกษตรใหเกษตรกรในพื้นที่เขาไปดูสื่อความรูเพื่อพัฒนาความรู

ดานการเกษตรผานชองทางออนไลน หรือ ณ ศูนยการบริการและจัดทําระบบใหขอมูลรายบุคคลผานโทรศัพทเคลื่อนที่มีขอมูล

ตั้งแตการวางแผนเพาะปลูกการดูแลในสภาพอากาศแตละวันและขอมูลราคารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ใกลเคียง เปนตน   

 แนวความคดิรัฐบาลดิจิทัล สําหรับประเทศไทยแมวาจะเปนเรื่องใหมในประเทศไทยแตในประชาคมโลกไดมีความ

พยายามพัฒนามาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป ซึ่งแนวความคิดดังกลาวจะเปนนวัตกรรมที่สงเสริมการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นชวยลดตนทุนหรือคาใชจายในการบริการประชาชนไดชวยลดขั้นตอนลดระยะเวลาของ

ประชาชนในการติดตอรับบริการ โดยใชเทคโนโลยีปจจุบันอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและบุคลากรของเทศบาล
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ไดมากยิ่งขึ้น ตลอดจน สามารถนําขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชนไดอยางแมนยํา 

ตลอดจนการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วและบูรณาการความชวยเหลือมาในพื้นที่ไดอยางเหมาะสมในกรณีที่เกิดภัย

พิบัติ   

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1.1 ควรเตรียมความพรอมดานโครงสรางองคกรการสื่อสารภายในเทศบาลเมืองแนวทางปฏิบัติราชการ 

ใหพรอมกับการบริการประชาชนผานชองทางอิเลกทรอนิกส 

  1.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรการวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศและระบบเช่ือมตอโครงขายอินเตอรเน็ตหรือจัดหาบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

อินเตอรเน็ตและบุคลาการดานสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส  

 1.3 เตรียมพัฒนา Application สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองใน

ดานที่จําเปนเรงดวน เชน การประสานงานความชวยเหลือผูสูงอายุหรือผูปวยติดเตียงในกรณีฉุกเฉินนําสงโรงพยาบาลที่ใกล

ที่สุดการแจงเรื่องรองทุกขกรณีโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองชํารุดเสียหายการประสานงานแจงเหตุดวนเหตุรายใน

พื้นที่รวมกับสถานีตํารวจใกลเคียง เปนตน  

 1.4 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองใหเปนปจจุบันและ

สามารถนําไปใชไดตลอดเวลา  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเทศบาลเมืองตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

 2.2 แผนพัฒนา E-Services นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอยางย่ังยืนในจังหวัดอุบลราชธานี 

 2.3 คุณลักษณะของบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อการพัฒนาเปนรัฐบาลดิจิทัล 

          
กิตติกรรมประกาศ 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีตองขอกราบขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ ทานคณาจารยทุก ๆ ทาน ที่
ไดใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการคิดวิเคราะหที่ดีเพื่อนํามาสูการปรับปรุงตอยอดในการวิจัยครั้ งนี้ ตลอดจน 
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ไดสงเสริม สนับสนุน ในการวิจัยและ
บริการวิชาการเผยแพรผลงานดวยดีมาตลอด 
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การพัฒนารูปแบบความรวมมือบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเดก็และเยาวชน            
ตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

Model Development of house temple and Community for Building Immunity Children 
and Young People in Banphong Sub-district Srithat District Udonthani Province. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพและปญหาความรวมมือบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกัน
แกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง 2. ศึกษากระบวนการการสรางความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสราง
ภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง และ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสราง
ภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุมเปาหมาย ไดแก 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโปรง จํานวน 5 คน ครูผูสอนที่ทําหนาที่ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน 
จํานวน 10 คน ผูปกครองของเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน มีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณและแบบสังเกต แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาความ
รวมมือบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง ไดแก ปญหาการใชส่ือในทางที่ผิด ปญหา
ยาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาการบริโภคนิยม และปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน 2) 
กระบวนการการสรางความรวมมือระหวางบาน วัดและชุมชน ในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโป รง 
ประกอบดวย การประชุมสรางความเขาใจกอนการดําเนินการ/ปฏิบัติการสรางความรวมมือในการสรางภูมิคุมกัน และการ
กํากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติการสรางภูมิคุมกัน และ 3) รูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสราง
ภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง ประกอบดวย 1) การรวมมือจากทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของสังคม ชุมชน 2) การขับเคล่ือนสนับสนุน สงเสริมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การปลูกฝงคานิยมที่ดี
สําหรับเด็กและเยาวชน 4) สรางมาตรการและระเบียบวินัย และ 5) กระบวนการฝกอบรม 
 
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การสรางภูมิคุมกัน 

 
Abstract           

 The purpose of research this study was 1) Study the conditions and problems of cooperation 

between house temple and communities in immunization for children and youth in Banphong Sub-district 

Srithat District Udonthani Province 2) Study the process of creating cooperation between house temple 

and Communities to build immunity for children and youth in Banphong Sub-district Srithat District 

Udonthani Province and 3) To develop a model of cooperation between house temple and communities 

to build immunity for children and youth at Banphong Sub-district Srithat District Udonthani Province. Is a 

qualitative research The target group consists of 5 members of Ban Phong Subdistrict Municipality Council 

5 instructor teachers and 10 community development activities 10 community leaders and 20 parents of 
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Banphong children and youth There are 40 tools The research instruments were interview and 

observation form. Then the data obtained for content analysis. The results of the research revealed that 

1) the conditions and problems of cooperation of the house temples and communities in creating 

immunity for children and youth in BanPhong Subdistrict including the problem of using media in the 

wrong way Drug Problems of premature sex Popular consumption problems And problems of violence in 

children and youth 2) The process of cooperation between the house temple and the community to 

build immunity for children and youth BanPhong Subdistrict consists of a meeting to create understanding 

before proceeding/operating to create cooperation in building Immunity and monitoring support for 

immunization practices and 3) cooperation model between house temples and Community immunization 

for children and youth in BanPhong Subdistrict Consisting of 1) cooperation from all sectors in organizing 

activities appropriate to the environment of society and communities 2) driving support Promoted by 

local administrative organizations 3) Creating good values for children and youth 4) Establishing measures 

and discipline and 5) Training process. 

Keywords: Model Development, Immunization 

บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกลาวถึงความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของการพัฒนากระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนสาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี สรางความเปล่ียนแปลง ทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ การสรางความเช่ือมโยงเทคโนโลยี
กับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับสถานะดานชุมชนในสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบท   
สูเมืองอยางตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไมสมดุลของการพัฒนาของชุมชน 
สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนปจจัยแหงปญหาที่ทําใหวัฒนธรรมไทยในปจจุบันถดถอยและคอย ๆ เสื่อมลงในยุคโลกาภิวัตน การสราง
ความรวมมือเปนอีกแนวทางในการแกไขปญหาและการเสริมสรางสัมพันธภาพ ไมวาจะเปนความรวมมือระหวางชุมชน อัน
ไดแก บาน วัดและชุมชน ยอมตองมีทิศทางในทางเดียวกัน การสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมแกเด็กและเยาวชนจึงเปนเกาะที่
จะปองกันใหเกิดการเลือกรับความเจริญทางเทคโนโลยี การสื่อสาร ฯลฯ ทางตะวันตกอยางระมัดระวัง ฉะนั้นเยาวชนไทยควร
ที่จะเลือกรับอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย จากนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีวิถีการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัตร” ที่เช่ือมโยงทุกมิติอยางบูรณา
การทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเหลานี้เปนการสรางภูมิคุมกันใหแก ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน ทั้งดาน
วัตถุ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจไดเปนอยางดี อันจะนําไปสู “ความอยูดีมีสุข” ของคนไทยทั้งชาติเปน “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) จากแผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ไดคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย สืบเนื่องมาจากการพัฒนาที่
กาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนที่ทําใหการแสวงหาความรูและการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา จะตองสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความ
เขมแข็งและมีดุลยภาพน้ัน จะตองเพิ่มความสามารถและโอกาสในการเรียนรูจากการศึกษา โดยอาศัยการเรียนรู จากบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน และองคกรทุกองคกรในชุมชนชวยในการจัดการศึกษาเพื่อใหครอบคลุมสถานการณของสังคมไทยและสังคม
โลก (จินตนา  สุจจานันท, 2549: 87) 
  ปญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมาพรอมกับความกาวหนาทางดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนปญหา
ที่แพรกระจายไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว มีความรุนแรงที่แฝงอยูในสังคมปจจุบันยากแกการควบคุมและปองกันทําใหมี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งจะเปนอนาคตที่สําคัญของประเทศชาติและสังคมโลก (นพดล  กรรณิกา 
และคณะ, 2548: 1 - 24) นอกจากนี้ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่พบเห็นมีมากมายหลายประเภทดวยกัน ซึ่งจะเห็นตามสื่อ
หนังสือพิมพ วิทยุ ทีวี หรือแมกระทั่งอินเทอรเน็ต เชน ปญหาการใชสื่อในทางที่ผิด ปญหายาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร ปญหาการบริโภคนิยม และปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งปญหาเหลาน้ีถือเปนปญหาที่ยิ่งใหญ
ของสังคมไทย ซึ่งทุกคนควรตระหนักและใหความรวมมือในการสรางคานิยม ปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
พฤติกรรมโดยการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนในการสรางภูมิคุมกันน้ัน ควรมีกระบวนการหรือรูปแบบการสรางความ
รวมมือของหนวยงาน สถาบัน องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมมือรวมใจประกอบกับสังคมแตละสังคมมี
หนาที่ตางกันและจะตองมีกลุมคนหลายประเภทรวมมือกัน ไดแก กลุมทางสังคม คือ ครอบครัว รวมไปถึงเครือญาติ ชุมชน 
กลุมสหจร เปนตน (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2547: 10 - 11) สถาบันทางสังคมในชุมชนเริ่มในระดับครอบครัวซึ่งมีภาระหนาที่
ใหการดําเนินชีวิตของชุมชนใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน มีแนวปฏิบัติ มีการประสานงานเช่ือมโยงติดตอกัน ไมวาจะเปน
สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวมของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม เพื่อ
ผูกพันสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
ชุมชนน้ัน เปนผลมาจากการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวและสถานภาพของบุคคลนั้นในครอบครัว (พนิจดา  วีระชาติ, 2542: 
21 - 27)             
 นอกจากน้ี วัดยังมีบทบาทที่สําคัญในการเตรียมเยาวชนใหเปนผูใหญที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข การสรางความรวมมือระหวาง บาน วัด และชุมชน จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมประเทศใหเปนสังคมที่มี
ความมั่นคงและถาวร หากสังคมสวนหน่ึงมีความเขมแข็งก็จะทําใหสังคมอีกสวนหนึ่งเขมแข็งเชนกัน จากการศึกษาบทความ 
ตํารา งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาสภาวการณของสังคมไทยในโลกยุคโลกาภิวัตนมีความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีกาวล้ําอยางรวดเร็วและไรพรหมแดน ทําใหประเทศไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตในเรื่องของการรับคานิยม 
คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเปนผลกระทบมาจากตางชาติเขามาสูประเทศไทยโดยผานสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะดานกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบไมสามารถคัดกรองและเลือก
รับสิ่งที่ดีได หากเยาวชนไทยไมรูจักที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีงามมาสูสังคมไทยแลว ก็ยากตอการที่จะสรางภูมิคุมกันได และจาก
วิกฤตการณตาง ๆ นานาที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมบริโภคนิยมมากข้ึน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่ดีงาม คอย ๆ เสื่อมสลายลงและบางอยางถูกกลืนกลายโดยรับเอาวัฒนธรรมของตางชาติมากขึ้น จึงเปนสาเหตุแหง
ปญหาวิกฤตการณในสังคมไทย เปนตน          
 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะที่เปนคนไทยคนหน่ึงของสังคมไทย มีความตระหนักและมีหนาที่ในการสืบทอดสิ่งที่ดีงามของ
ไทยจากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ผูวิจัยไมสามารถที่จะละเลยบทบาทหนาที่ในฐานะเปนนักวิชาการประกอบกับยังไมมี
รูปแบบที่ชัดเจนของความรวมมือระหวาง บาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนในตําบลบานโปรง 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบความรวมมือบาน วัด และชุมชนในการสราง
ภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาความรวมมือบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบาน
โปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
  2. เพื่อศึกษากระบวนการการสรางความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
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  3. เพื่อพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบาน
โปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโปรง จํานวน 5 คน ครูผูสอนที่ทํา
หนาที่ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ผูปกครองของเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง 
จํานวน 20 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
  2.1 แบบสัมภาษณ (Interview form)       
  2.2 แบบสังเกต (Observation form) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
  3.1 เก็บรวบรวมจากขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่เก็บขอมูลโดยตรงจากกลุมเปาหมายและพื้นที่ในการศึกษา 
โดยวิธีการตาง ๆ ไดแก 1) การสํารวจพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการการสรางความรวมมือระหวางบานวัด และชุมชน 
ในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  
2) การจัดการประชุมกลุมกับกลุมเปาหมาย เพื่อศึกษากระบวนการการสรางความรวมมือระหวางบาน วัดและชุมชน ในการ
สรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม 
         3.2 เก็บรวบรวมจากขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารและรวบรวมขอมูลและสรุปผลจากทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของ       

4. การวิเคราะหขอมูล         
 ไดแก ขอมูลที่ไดจากการศึกษาแยกเปนหมวดหมู และจัดแฟมขอมูล แลวนํามาวิเคราะหจากเน้ือหาที่ไดมาตีความ
จากมุมมองของกลุมที่ศึกษา แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา      
    
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถแสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาความรวมมือบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบล
บานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธาน ี        
 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการใชส่ือในทางที่ไมเหมาะสม การไมไดใชสื่อเพื่อการศึกษาอยางแทจริง กลับเปน
เครื่องมือที่แสดงถึงความโกเก การแขงขัน การใชสื่อไปในทางที่ผิดลามกอนาจารไปในทางที่ไมด ีเปนตน 
2) ปญหายาเสพติด เกิดจากปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาขาดการศึกษา ปญหาการเลนการพนัน ปญหาการลักเล็กขโมย
นอย ปญหาการขมขืน ปญหาความเสื่อมโทรมของรางกายเด็ก ขาดความรักความอบอุน ขาดที่ปรึกษา ขาดความสนใจ ความ
ไมเขาใจกันจากครอบครัว การเอาอยางเพื่อนและเพื่อนชวนใหทดลองเสพ เปนตน 3) ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
เกิดจากการไมใจใสจากครอบครัวและสังคม พอแมไมมีเวลาใหกับเด็ก จึงทําใหเด็กถูกลอลวง ถูกบังคับขืนใจ รวมถึงเยาวชน
ขาดความรูความเขาใจในการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน 4) ปญหาการบริโภคนิยม เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีของ
ครอบครัว การขาดการอบรม ขาดการปลูกฝงในเรื่องคานิยมความเปนไทย ความรูจักความพอเพียง การมีเหตุผลในการใชจาย 
การแขงขันทางสังคมในปจจุบัน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลย ีเปนตน และ 5) ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เกิด
จากกาเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ขาดการอบรมส่ังสอน ขาดความย้ังคิด การใชอารมณ การทะเลาะวิวาท การ
กาวราว การทํารายกันเอง หรือถูกชักจูงไปในส่ิงที่ไมถูกไมควร เปนตน 
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 2. เพื่อศึกษากระบวนการการสรางความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและ
เยาวชนตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 1) ผูปกครองจะตองเขาใจธรรมชาติ ความรูสึก
และพัฒนาการของวัยรุนที่ตองการความเปนอิสระไมตองการใหใครบังคับหรือควบคุม ดังน้ัน ผูปกครองควรใหคําแนะนําอบรม
สั่งสอนเด็กอยางสม่ําเสมอตั้งแตเปนเด็ก ๆ กอนเขาวัยรุนและเมื่อเขาวัยรุน โดยใหขอมูลประสบการณปลูกฝงบอกใหเขารูผลดี 
ผลเสียในดานตาง ๆ 2) ควรใหวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนเพื่อใหเด็กไดรูจักธรรมะ การ
รูจักใหความเสียสละ นอกเหนือจากการปฏิบัติกิจของพระสงฆแลว ควรใหพระสงฆจัดกิจกรรมใหเหมาะสมแกวัยรุนเพื่อลด
ชองวางระหวางวัย 3) ควรใหชุมชนสนับสนุนใหความสําคัญในการมีสวนรวมระหวางเด็ก ผูปกครอง ครู และพระสงฆ รวม
แกไขปญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนในชุมชน และชุมชนจะตองรวมเฝาระวังควบคุม ตรวจสอบ ในที่นี้ไมใชตรวจสอบเด็กเพียงอยาง
เดียวใหตรวจสอบผูใหบริการดวย เชน ธุรกิจรานเกมตาง ๆ รานคาสุรา บุหรี่ ดวย เปนตน 
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบาน
โปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการใชส่ือในทางที่ไมเหมาะสม ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันจัดและปฏิบัติกิจกรรมอยาง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคม ชุมชน รวมถึงความเปนไปไดของครอบครัวที่มีเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ และ
จะตองเปนไปอยางตอเนื่อง 2) ปญหายาเสพติด การสรางความรวมมือระหวางวัด โรงเรียน และชุมชนในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมเก่ียวกับปญหายาเสพติด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 3) ปญหามีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การปลูกฝงคานิยมในเรื่องการรัก
นวลสงวนตัว การเห็นคุณคาของสาวบริสุทธ์ิ ปลูกฝงใหมีในจิตสํานึกของหญิงสาวควบคูกับการสรางคานิยมการเปนสุภาพบุรุษ
ของเพศชายที่จะใหเกียรติและปกปองสุภาพสตรี และเห็นคุณคาของการรักษาพรหมจรรยกอนการแตงงาน โดยครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชนควรมีบทบาทความรวมมือรณรงคเพื่อชวยกันแกปญหาดังกลาวอยางตอเน่ืองและจริงจัง 4) ปญหาบริโภค
นิยม ควรสรางระเบียบวินัย ปลูกฝงคานิยมการกินอยูอยางพอเพียงไมใชจายเกินฐานะครอบครัว สวนโรงเรียนควรเอ้ืออํานวย
แกเด็กนักเรียนที่ดอยโอกาส ครูไมควรใหเด็กแขงขันในดานฐานะความเปนอยูหรือใหเด็กมีความรูสึกต่ําตอยนอยใจในวาสนา 
นอกจากนี้สื่อมวลชนควรมีการเสนอขาวแฟช่ัน ดารา ในเชิงสรางสรรคประหยัด โดยใหดาราภาพยนตร นักรอง เปนตนแบบ
ของการประหยัด กินอยูอยางไทย ชุมชนควรใหความสําคัญโดยใหการสนับสนุนบุคคลหรือชุมชนตนแบบของความพอเพียง
เพื่อเปนเครือขายและตนแบบของการใชชีวิตแบบไทย ๆ และ 5) ปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน การปลูกฝงเด็ก
และเยาวชนใหเกิดความตระหนัก รับผิดชอบในหนาที่รักชาติ รูจักเลือกรับวาส่ิงไหนดี และสิ่งไหนไมดี โดยไมคิดวาการทํา
หนาที่ในการพัฒนาชุมชนเปนหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง นอกเหนือจากน้ียังตองมีกระบวนการสรางอนาคตรวมกันมี
ความสัมพันธรวมกันแตบนเสนทางการมีสวนรวมนั้นทุกคนยอมตองรูจักหนาที่ของตนดวยการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เปนตน 
 
สรุปผลการวิจัย  
           การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 
 1. สภาพและปญหาความรวมมือบาน วัดและชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง 
ไดแก ปญหาการใชส่ือในทางที่ผิด ปญหายาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาการบริโภคนิยม และปญหา
ความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน 
 2. กระบวนการสรางความรวมมือระหวางบาน วัดและชุมชน ในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบล
บานโปรง ประกอบดวย การประชุมสรางความเขาใจกอนการดําเนินการ/ปฏิบัติการสรางความรวมมือในการสรางภูมิคุมกัน 
และการกํากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติการสรางภูมิคุมกัน 
  3. รูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชน ในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 1) การรวมมือจากทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของสังคม ชุมชน 2) การขับเคล่ือนสนับสนุน สงเสริมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การปลูกฝงคานิยมที่ดี
สําหรับเด็กและเยาวชน 4) สรางมาตรการและระเบียบวินัย และ 5) กระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
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การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานโปรง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้  
    1. สภาพและปญหาความรวมมือบาน วัดและชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง 
ไดแก ปญหาการใชส่ือในทางที่ผิด ปญหายาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาการบริโภคนิยม และปญหา
ความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนงลักษณ  เทพสวัสด์ิ (2549 : 142 - 144) เกี่ยวกับ
ครอบครัวควรเปนแบบอยางที่ใหส่ิงดีแกบุตรหลาน แตสภาพครอบครัวในปจจุบันมีลักษณะหลากหลายเชื้อชาติหลายเผาพันธุ 
วัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันจึงทําใหเด็กขาดความอบอุนในลักษณะอยูหางจากญาติพี่นอง ลักษณะครอบครัวขยายจึง
ขาดไป สําหรับโรงเรียนมีสวนในการพัฒนาการเด็กไดเปนอยางดี ครูจึงเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กและสามารถถายทอดความรู 
ประสบการณ ไดเปนอยางด ีและขอสําคัญครูตองมีความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณในการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ ชุมชน
ที่เด็กอาศัยอยูในปจจุบันควรมีระบบการบริหารจัดการภายในชุมชนที่หลากหลาย และตอเนื่อง และจากอดีตสูปจจุบันการรับ
วัฒนธรรมจากตางชาติไมใชสิ่งแปลก แตกลับทําใหคนในสังคมไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพิ่มขึ้น มีการประยุกตนวัตกรรมใหม ๆ      
มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางพอสมควร 
    2. กระบวนการสรางความรวมมือระหวางบาน วัดและชุมชน ในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบล
บานโปรง ประกอบดวย การประชุมสรางความเขาใจกอนการดําเนินการ/ปฏิบัติการสรางความรวมมือในการสรางภูมิคุมกัน 
และการกํากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติการสรางภูมิคุมกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางความรวมมือของพยุงศักด์ิ         
จันทรสุรินทร (2543: 19) ที่กลาวถึงความรวมมือ คือ ความรวมมือรวมใจ เปนการปฏิบัติงานรวมกันหรือลงแรงรวมกันใน
ลักษณะตาง ๆ อันเริ่มตนจากสภาวะที่ขาดความสัมพันธมากอน สวนความรวมมือแบบหุนสวน เปนการปฏิบัติงานรวมกัน
อยางใกลชิดในฐานะหุนสวน แมวาไมมีความผูกพันเก่ียวดองหรือพันธสัญญามากอน หุนสวนแตละฝายตางมีสิทธิหรือความ
รับผิดชอบเหมือนกัน และความรวมมือแบบพันธมิตร เปนการปฏิบัติงานรวมกันแบบพันธมิตรในลักษณะที่รวมตัวกันอยาง
ใกลชิด ดังนั้น ความรวมมือรวมใจ จึงเปนความรวมมือที่เนนการแกไขปญหา เพื่อใหเกิดความพอใจ สูงสุดของทั้งสองฝาย 
ความรวมมือรวมใจจะประสบความสําเร็จถือวาความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดข้ึนได 
  3. รูปแบบความรวมมือระหวางบาน วัด และชุมชน ในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนตําบลบานโปรง 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 1) การรวมมือจากทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของสังคม ชุมชน 2) การขับเคล่ือนสนับสนุน สงเสริมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การปลูกฝงคานิยมที่ดี
สําหรับเด็กและเยาวชน 4) สรางมาตรการและระเบียบวินัย และ 5) กระบวนการฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับธีรยุทธ  บุญมี 
(2541 : 17 - 20) ไดเสนอแนวคิดกระบวนความสัมพันธของการมีสวนรวมตามกระบวนทัศนใหม ตามกระบวนการธรรมรัฐ
แหงชาติ ไวดังนี้ ธรรมรัฐแหงชาติหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนกระบวนความสัมพันธ (Interaction 
Relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบไดซึ่งความรวมมือของสวนตาง ๆ ในสังคม
ประกอบดวย 1) ภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน 2) สถาบันสําคัญ ๆ ของประเทศ และ 3) ระดับตาง ๆ ของประเทศ คือ 
ชุมชน ประชาคม ภูมิภาคและระดับชาติ และจากกระบวนความสัมพันธดังกลาวกอใหเกิดการการเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึง
ควรมีการประเมิน สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต เพื่อปรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศให
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อใหสังคมเขมแข็งและยั่งยืน สามารถ สรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกเด็กและเยาวชนอันเปน
อนาคตหลักของชาติตอไป 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1.1 ควรมีการผลักดันใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนํารูปแบบที่ไดไปทดลองใชในชุมชนใหครบทุกพื้นที่
กอนนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ทั้งน้ีทุกรูปแบบที่นําไปใชควรมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ืองโดย
นําผลที่ผานการประเมินไปปรับใชกับชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดอุดรธานีตอไป 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562                

 

21 

     1.2 ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสําหรับประชาสัมพันธการดําเนินงานตามรูปแบบความรวมมือของ 
บาน วัด และชุมชน เพื่อเปนการขยายผลการดําเนินงานและสรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชนและสังคม 
     1.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบในเชิงรุก โดยการสรางความสัมพันธระหวางคนในชุมชนโดยใชความ
รวมมือของ บาน วัด และชุมชนเปนฐาน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบความรวมมือของบาน วัด และชุมชนในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและ
เยาวชนทุกภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  2.2 ศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบเครือขายครอบครัวตนแบบในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดอุดรธานี 

    2.3 สังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบความรวมมือของบาน วัด และชุมชน เพื่อแกไขปญหา
ความรวมมือในการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ประสบปญหา โดยอาศัยความชวยเหลือจากภายนอก 
          2.4 ศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยศึกษาหาระดับเกณฑ
มาตรฐานการมีภูมิคุม เพื่อจัดระดับและหาแนวทางในการสรางภูมิคุมกันที่ยั่งยืนใหแกเด็กและเยาวชนในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากบุคลากรหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานัก
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเขมแข็งและทองถิ่นนาอยูอยาง
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 2560 – 2561 ที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหความชวยเหลือติดตอประสานงานกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จนประสบความสําเร็จครั้งนี้ ขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามทุกคนที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีจนกระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ประโยชนและคุณคาจาก
งานวิจัยน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ครูอาจารยที่มีสวนใหชีวิตและปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการตามเปาหมายธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
เปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตาม สถานะตําแหนงและหมูบาน   
ที่อยูอาศัยตางกัน และ 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของคณะกรรมการหมูบานในการดําเนินงานตามเปาหมายของธรรมาภิบาล
เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการหมูบานภายในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง จํานวน 170 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิและการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .96 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานใช t-test (Independent-Samples t-
test) และ  F-test (One-way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนดาน 
พบวา อยูในระดับมาก คือ ดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
ของรัฐและ อยูในระดับนอย คือ ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามลําดับ 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงาน
ตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนน ที่มีสถานะตําแหนงและหมูบานที่อยูอาศัยตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง ไดแก 
3.1) ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน คือ ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาล 
3.2) ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ คือ ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 3.3)
ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ คือ ควรมีการวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานเปนไปได
ในโครงการกิจกรรมและในการบริหารควรพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบการดําเนินงานในปที่ผานมา 3.4) ดานการลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน คือ ควรมีการกําหนดกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชานที่ชัดเจน 3.5) ดานการปรับปรุง
ภารกิจใหทันตอสถานการณ คือ ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคกรใหมากขึ้น 3.6) ดานการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน คือ ควรปรับปรุงสถานที่ศูนยรับเรื่องรางรองทุกขใหชัดเจน 3.7) ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ คือ ควรมีการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง SAR  
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Abstract           

 The purpose of research this study was 1. To study the level of opinions regarding the 

implementation of good governance goals of NongSung Subdistrict Municipality YangTalat District Kalasin 

Province 2. To compare opinions regarding the implementation of Good Governance Goals of NongSung 

Subdistrict Municipality YangTalat District Kalasin Province classified by status location and village And 3. 

To study the suggestions of the village committee in implementing the goals of good governance in Nong 

Sung Subdistrict Municipality YangTalat District Kalasin Province. There were 170 people committee 

members in NongSung Subdistrict Municipality by stratified random sampling and simple sampling. The 

tools used for data collection were The questionnaire has a confidence value of .96 and then analyzed 

for data by using a ready-made computer program. The statistics used are percentage, mean, standard 

deviation. And to test the hypothesis using t-test (Independent-Samples t-test) and F-test (One-way 

ANOVA) by determining statistical significance at the level of .05 The results of the research showed that: 

1) The opinion level regarding the implementation of the good governance goals of the NongSung 

Subdistrict Municipality Overall is at a medium level. When classified into aspects it was found that the 

levels were at a high level which was the mission improvement to keep up with the situation. In terms of 

facilitating and responding to the needs of the people and evaluating the performance of government 

services consistently at a medium level namely the efficiency and worthiness of the state's mission the 

reduction of procedures and On the achievement of state missions and In the low level, which is the 

benefit of the people respectively 2) The results of the study comparing the implementation of the 

governance of the NongSung Subdistrict With different status and village housing it was found that there 

were statistically significant difference at the .05 level and 3) recommendations for the implementation of 

good governance goals of NongSung Subdistrict Municipality 3.1) Regarding the benefit of the people, 

should increase the means of public relations, news, information and the work of the municipality 3.2) 

The achievement of the state's mission is to give the people the opportunity to participate in the three-

year development plan 3.3) On the efficiency and worthiness of the government's mission, it is 

worthwhile to analyze the operational worthiness in the project, activities and in administration, should 

compare the operation in the past year 3.4) Reducing work procedures, namely, there should be a clear 

process for solving the problems of the people 3.5) Regarding the improvement of the mission to keep up 

with the situation The information technology should be used in the organization more 3.6) Facilitating 

and responding to the needs of the people, which should improve the location of the complaint center 

clearly 3.7) The evaluation of official performance Consistency should be evaluated for the purpose of 

establishing a self-control system. SAR 

Keywords: Good Governance, Operation  

 
 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562                

 

24 

บทนํา 
การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมของประเทศไทยไดรับผลสําเร็จหลายประการดังเห็นไดจากการ

ขยายบริการโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบายมากข้ึน แตสาเหตุของปญหาที่
สังคมไทยประสบอยูในปจจุบันพบวาภาวะทางการบริหารของประเทศที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหาร
จัดการในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไมเหมาะสมหลายประการ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดลอม
และกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ออนแอ จึงนําไปสูการพัฒนาที่ขาดความ
สมดุลไมยั่งยืน ปญหาจากการบรหิารจัดการที่ไมเหมาะสมของภาคสวนตาง ๆ ของสังคมไทยปรากฏใหเห็นในลักษณะตาง ๆ 
กลาวคือ ภาครัฐหลายหนวยงานใชจายเงินงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไมโปรงใส 
ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎ ระเบียบตาง ๆที่ยังลาสมัย ขาด
ความยืดหยุน เอ้ือตอการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่เปนหลัก ขาราชการขาดจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีการ
ดําเนินการบริหารที่ไมมีประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใสซึ่งนําไปสูปญหาการทุจริตคอรัปชันที่รุนแรงในสังคมไทยซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหประเทศไทยตองประสบกับปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในกลางป พ.ศ. 2540 (รัฐกร กลิ่นอุบล, 
2551: 1) จนเปนเหตุใหรัฐบาลไทยตองขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ IMF เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและกองทุนการเงินระหวางประเทศก็ไดตกลงใหความชวยเหลือแตไดมีการ
กําหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการอันเปนกลไกสวนหนึ่งในการสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีประเด็น
สําคัญเก่ียวกับการจัดบทบาทของภาครัฐใหเหมาะสมในสังคม ซึ่งรวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นการสรางระบบการตรวจสอบเพื่อความโปรงใส การมีสวนรวมของสาธารณชนเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน (สุทธิรัตน จรรยโกมล, 2550: 33) 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอบสนองนโยบายตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งการบริหาร
ราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินและการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนและประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
ดังน้ันหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหลักปฏิบัติที่สวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองยึดถือในการบริหารราชการและการบริหารกิจการของทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของราชการและทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพโดยแทจริง (วิจิตราภรณ  ไชยโคตร, 2550: 2) 

หลักธรรมาภิบาล ไดถูกนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการประชาชนมาตั้งแตป พ .ศ. 2542 เพื่อให
การปฏิรูปราชการและการปฏิบัติงานของสวนราชการเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบใหออก 
พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาใชบังคับเพื่อกําหนดใหหนวยงานภาครัฐนําไปใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่สําคัญ ๆ ไดแก 1) เพื่อใหการบริหารราชการเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 2) เพื่อใหเกิดการบริหารแบบมุงสัมฤทธ์ิผล และมีการจัดทํา
ขอตกลงผลงานของผูปฏิบัติงานทุกระดับ 3) เพื่อใหการทํางานคํานึงถึงความคุมคาของแผนงานโครงการตางๆที่จะดําเนินการ 
มีการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธที่เกิดข้ึนโดยการทําวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน 4) เพื่อใหมีการกําหนด
ระยะเวลาการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจ ทําใหการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ประชาชนเสร็จสิ้นอยางรวดเร็วในลักษณะของการใหบริการเสร็จสิ้นที่จุดเดียว (One-Stop-Service) 5) เพื่อใหมีการปรับปรุง
ภารกิจสวนราชการใหทันตอเหตุการณยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ ให
เหมาะสมเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน 6) เพื่อใหการปฏิบัติงานตองมุงเนนที่ความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของประชาชนอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตอง และ 7) เพื่อใหมีการประเมินผลการทํางานโดยการตรวจสอบวัดผลการปฏิบัติงานอยาง
ถูกตองโปรงใสและเปนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546: 5) 
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 คณะกรรมการหมูบาน เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานของทุกภาคสวนในหมูบานคณะกรรมการหมูบานซ่ึงเปน
องคกรประชาชนระดับรากฐานที่ทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนในการพัฒนาหมูบานและทราบถึงปญหาของประชาชนเปน
อยางดีไมวาจะเปนปญหาและความตองการในดานตาง ๆ ประชาชนสามารถกลาวถึงความตองการโดยผานคณะกรรมการ
หมูบานในการจัดทําแผน 3 ป ของแตละหมูบาน ดังน้ัน คณะกรรมการหมูบานจึงมีความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น เทศบาล
ตําบลโนนสูงนําหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริการงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในเรื่องการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน การเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ การมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอเหตุการณ อํานวยความ
สะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชน จากที่กลาวมาขางตนจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจในเรื่องดังกลาว      
จึงทําการศึกษาวิจัยการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลตําบลโนนสูงและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นตอไป       
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ           
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตาม สถานะตําแหนงและหมูบานที่อยูอาศัยตางกัน     
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของคณะกรรมการหมูบานในการดําเนินงานตามเปาหมายของธรรมาภิบาลเทศบาลตําบล
โนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ไดแก คณะกรรมการหมูบานภายในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ จําวนวน 293 คน   

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการหมูบานในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ  
จํานวน 170 คน การกําหนดกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลจะใชวิธีการแบบสุมของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ขนาดของ
กลุมตัวอยางไดคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน ซึ่งมีการสุมตัวอยางเมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการแลวผูวิจัยใชการ
สุมตัวอยางใชวิธี โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม แลวจึงดําเนินการสุมแบบอยางงายโดยจะเลือกสุมกลุมตัวอยาง
จากประชากรที่ไดรับการสุมตามหมูบาน เปนตน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         

  เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

   2.1 ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ  

อายุ ระดับการศึกษา สถานะของตําแหนง และหมูบาน       

   2.2 ตอนที่ 2 เปนคําถามปลายปดเก่ียวกับระดับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปนการประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยที่สุด            

   2.3 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

เปาหมายหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 7 ขอ 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
  การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ไดแก คณะกรรมการหมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 170 คน      
 4. การวิเคราะหขอมูล         
  4.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณสมบัติกลุมตัวอยางสถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ  

4.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด สถิติที่ใช ไดแก 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 2 การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบความ
แตกตางของระดับความคิดเห็นเปรียบเทียบจําแนกตามสถานะตําแหนงใชสถิติ t-test (Independent  samples) สวน
หมูบานที่อยูอาศัย ใชสถิติ F- test (One - way ANOVA) และโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรณีที่พบความ
แตกตางของการของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการทดสอบทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู  
โดยวิธีของแอลเอสดี (LSD) 
  4.4 การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมูบานในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ สถิติที่ใชโดยการวิเคราะหเน้ือหา  
(Content  Analysis) ดวยการแจกแจงความถ่ี แลวนําเสนออภิปรายเชิงพรรณนา 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย         
  ไดแก สถิ ติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ และใช t-test (Independent  
samples) สวนหมูบานที่อยูอาศัย ใชสถิติ F- test (One - way ANOVA) และโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กรณีที่พบความแตกตางของการของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการทดสอบทําการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคู โดยวิธีของแอลเอสดี (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
สามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนน
สูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนดานพบวา อยูใน
ระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมออยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ ดานการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
ของรัฐและ อยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามลําดับ    
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล    
โนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตาม สถานะตําแหนงและหมูบานที่อยูอาศัยตางกัน ผลการวิจัยพบวา 2.1) 
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนน จําแนกตามสถานะ
ตําแหนงโดยตําแหนงกับโดยการเลือกตั้ง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอเสถานการณและดานการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) เปรียบเทียบความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง จําแนกตาม หมูบานที่อยูอาศัย คือ บาน
หนองจาน หมูที่ 1 บานสรางมิ่ง หมูที่ 2 บานหนองไผ หมูที่ 3 บานดอนเงิน หมูที่ 4 บานโนนสูง หมูที่ 5 บานนางาม หมูที่ 6  
บานโนนสูงเหนือ หมูที่ 7 บานโนนสูงใต หมูที่ 8 บานโนนสูงใหม หมูที่ 9 บานหนองขามเหนือ หมูที่ 10 บานโพนสวาง หมูที่  
11 และบานสรางมิ่งใต หมูที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 ดาน คือ ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
ของรัฐ ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอและมีอีก 2 ดาน ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ ดานการปรับปรุงภารกิจใหทัน
ตอเสถานการณและดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งหมายความวาจะตองมีหมูบาน 
อยางนอย 1 คู ที่มีการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูงแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตอ โดยวิธีแอลเอสดี (LSD) พบวา มีคูที่มีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามเปาหมาย       
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จํานวน 50 คู เปนตน  
 3. สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมาย ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 3.1 ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน คือ ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ผลงานของเทศบาลและ ควรมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประเภทตาง ๆ ของเทศบาลเปนประจํา 

 3.2 ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ คือ ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และควรสรางการมีสวนรวมโดยนําโครงการ/กิจกรรมที่เปนขอเสนอของประชาชนทองถ่ินหรือแผนชุมชนมา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

 3.3 ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐคือ ควรมีการวิเคราะหความคุมคาใน
การดําเนินงานเปนไปไดในโครงการกิจกรรมและในการบริหารควรพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบการดําเนินงานในปที่ผานมา 
 3.4 ดานการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน คือ ควรมีการกําหนดกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชานที่ชัดเจน ควรมีการแจงผลการพิจารณาที่ไดย่ืนคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบของเทศบาลภายใน
กําหนด  และควรพัฒนาชองทางการเผยแพรแผนการดําเนินงานระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่
ใช 

 3.5 ดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ คือ ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคกรให
มากขึ้น 

 3.6 ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน คือ ควรปรับปรุงสถานที่ศูนย
รับเร่ืองรางรองทุกขใหชัดเจน 

 3.7 ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ คือ ควรมีการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ระบบการควบคุมตนเอง SAR   
 
สรุปผลการวิจัย  
           การวิจัยเรื่องการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังน้ี  
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลโนนสูง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา อยูในระดับมาก คือ ดานการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันตอสถานการณ ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนและดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐดาน
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐและ อยูในระดับนอย คือ ดานการเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนตามลําดับ          
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตาม สถานะตําแหนงและหมูบานที่อยูอาศัยตางกัน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตาม
เปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนที่มีสถานะตําแหนงและหมูบานที่อยูอาศัยตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของคณะกรรมการหมูบานในการดําเนินงานตามเปาหมายของธรรมาภิบาลเทศบาลตําบล
โนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ไดแก 3.1) ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน คือ ควรเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาล 3.2) ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ คือ ควรเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 3.3)ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ คือ ควรมีการวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานเปนไปไดในโครงการกิจกรรมและในการบริหารควรพิจารณาในเชิง
เปรียบเทียบการดําเนินงานในปที่ผานมา 3.4) ดานการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน คือ ควรมีการกําหนดกระบวนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชานที่ชัดเจน 3.5) ดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ คือ ควรนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใชในองคกรใหมากข้ึน 3.6) ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน คือ 
ควรปรับปรุงสถานที่ศูนยรับเรื่องรางรองทุกขใหชัดเจน 3.7) ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ คือ ควรมี
การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง SAR 
 
การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการปรับปรุง
ภารกิจใหทันตอสถานการณ ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และดานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐและ อยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดาน
การเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามลําดับโดยในการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการพัฒนาในการดําเนินงานตามเปาหมายของธรรมาภิบาลและตามที่ไดรับมอบหมายใน
ภารกิจ หนาที่ไดอยางเต็มที่โดยปรากฏเห็นไดจากแนวทางการพัฒนาที่ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาแนวทางในการ
พัฒนา รวมทั้งนโยบายของผูบริหารเทศบาลโนนสูงที่ไดกําหนดแนวทางพัฒนาใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลโดยตอง
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสม่ําเสมอและสรางประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ
เกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ และใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางทั่วถึง 

2. คณะกรรมการหมูบาน ที่มีสถานะตําแหนงแตกตางกันโดยตําแหนงกับโดยการเลือกต้ัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจของรัฐ ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและดาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไวจะเห็นไดวาในการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ   
คณะกรรมการหมูบานที่ไดดํารงตําแหนงโดยการแตงตั้งเปนผูไดมีสวนรวมหลักในการบริหารงานตามเปาหมายธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปนประจําดวยตําแหนงที่มักไมคอยมีการเปล่ียนแปลงเหมือน
ตําแหนงที่มาจากการเลือกต้ังที่ตองมีการเปล่ียนแปลงในรอบ 4-5 ป จึงทําใหคณะกรรมการหมูบานที่มีสถานะตําแหนง
แตกตางกันโดยตําแหนงกับโดยการเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล   
โนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกัน 
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 3. คณะกรรมการหมูบานที่มีหมูบานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนราย
ดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 5 ดาน คือ ดานการเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ดานการ
เกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดานการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอและมีอีก 2 ดาน ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ ดานการ
ปรับป รุงภารกิจใหทันตอเสถานการณและดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน             
ซึ่งหมายความวาจะตองมีหมูบานอยางนอย 1 คู ที่มีการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตอ พบวา มีคูที่มีระดับความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จํานวน 50 คู ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยในการดําเนินงานตามเปาหมายธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ถือไดวามีภารกิจหนาที่ที่จะตองดําเนินการหลายดานแตการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดําเนินการในหลัก          
ธรรมาภิบาล ซึ่งเนนแนวทางการดําเนินการ คือ การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ไดแก การบริหารราชการที่
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและมีความพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน การสรางผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารเพื่อใหไดรับผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวโดยมีการ
บริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานในทุกระดับ การปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธที่
เกิดข้ึนโดยสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้ง
จัดระบบการวางเปาหมายการทํางาน และวัดผลงานของแตละบุคคลที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ การลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ไดแก การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัวกับประชาชน รวมทั้ง
การปฏิบัตงิานในรูป one-stop service การปรับปรุงงานใหทันสมัยตอสถานการที่เปลี่ยนแปลงเปนการปรับปรุงภารกิจของ
สวนราชการใหทันตอเหตุการณ ไดแก การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทํางานใหมอยูเสมอ              
ซึ่งจําเปนตองทบทวนลําดับความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกสวนราชการที่ ไม
จําเปนและการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ การอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองตอความความตองการของประชาชน ไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการเปนหลัก โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการในหลากหลาย
วิธีและเปนไปอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไปและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
ไดแก การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
ตองมีการดําเนินการพัฒนาทั้งตําบลในทุก ๆ ดาน และดําเนินในแตละหมูบานอยางเทาเทียมกัน โดยการพัฒนาอาจตองมีการ
ดําเนินการที่คอย ๆ พัฒนาทีละชุมชนที่ละหมูบานในแตละดาน สับเปลี่ยนกันตามยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสาม
ปในงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหแตละหมูบานมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อาชีพ  
พัฒนารายได โครงสรางพื้นฐานและดานอ่ืน ๆ ที่ไมเทากัน จึงทําใหประชาชนในแตละหมูบานในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง   
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ มีความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุแตกตางกัน 
         
ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาล 
 1.2 ควรมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประเภทตางๆของเทศบาลเปนประจํา 
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 1.3 ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป   
 1.4 ควรสรางการมีสวนรวมโดยนําโครงการ/กิจกรรมที่เปนขอเสนอของประชาชนทองถิ่นหรือแผนชุมชน
มาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

 1.5 ควรมีการวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานเปนไปไดในโครงการกิจกรรมและในการบริหารควร
พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบการดําเนินงานในปที่ผานมา 
 1.6 ควรมีการกําหนดกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชานที่ชัดเจน   
 1.7 ควรมีการแจงผลการพิจารณาที่ไดยื่นคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบของเทศบาลภายใน
กําหนด   
 1.8 ควรพัฒนาชองทางการเผยแพรแผนการดําเนินงานระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและ
งบประมาณที่ใช 

 1.9 ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคกรใหมากขึ้น 
 1.10 ควรปรบัปรุงสถานที่ศูนยรับเรื่องรางรองทุกขใหชัดเจน 
 1.11 ควรมีการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง 

   2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
     เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ควรมีการสํารวจวิจัยเปนประจําทุกป ทั้งนี้เพื่อให
องคกร หนวยงาน ไดรับรูรับทราบถึงปญหาและเปนไปตามความตองการของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง  
      
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงย่ิงจากผูบริหารทองถิ่น ประชาชน และผูที่

เกี่ยวของในพื้นที่วิจัยทุกทาน        

 ขอขอบพระคุณหนวยงาน องคกรตาง ๆ ที่ไดชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการวิจัย และอ่ืน ๆ ตลอดการวิจัย

 ขอขอบพระคุณทีมนักวิจัยที่ไดรวมแรงรวมใจชวยเหลือกันในการวิจัยจนสําเร็จสมบูรณลุลวงไปดวยดี 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพร

ผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของผลงานที่รบัการตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บท

วิจารณหนังสือ หรือบทความปรทิัศนหนังสือ เปนตน วารสารสังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปนรายไตรมาสปละ 

4 ฉบบั ดังนี้           

  ฉบบัที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม      

  ฉบบัที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน      

  ฉบบัที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      

  ฉบบัที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม      

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

มีขอกําหนด ดังนี้ 

          1. เปนบทความที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตามแบบฟอรมของ

วารสารสังคมศาสตรที่กําหนดใหเทาน้ัน เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มี

เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมูลออนไลน)   

  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตพีิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน   

  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรตรง

ตามสาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวาผลงานมีคุณภาพสมควร

ลงตีพิมพในวารสารได          

  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการได

พิจารณาบทความในเบื้องตนแลว         

  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและ

สงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ     

  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตรเพือ่การพัฒนาทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทานั้น   

 

 

 

http://social.rmu.ac.th/web/)
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ชื่อเรือ่งภาษาไทย ตัวอกัษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

 
       ชื่อผูนิพนธหลักคนท่ี 1 ช่ือผูนิพนธคนท่ี 2 และชื่อผูนิพนธคนท่ี 3 

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

ท่ีอยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

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

บทคัดยอ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ควรมียอหนาเดียว 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) 

 อธิบายเคร่ืองมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 
 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความงานวิจัย 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกติ 
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ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 

ภาวะซึมเศรา จํานวน รอยละ 

ปกติ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซ้ําซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกบัผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ขอแนะนํา/ขอชี้แจง/แนวทางที่จะนําไปใชประโยชน ที่ไดจากการวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 

ตัวธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหลงทุนสนับสนุนหรือผูชวยเหลืองานวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง ช่ือวารสาร, ปที่ (ฉบบัที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
สุชาดา ต้ังทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. 

บทความวารสารออนไลน ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง ช่ือวารสาร. ปที่ (ฉบบัที่), หนาแรก-หนาสุดทาย 
เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปทีพ่ิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 

http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html
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Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 

ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนวยการสอน ช่ือชุดวิชา. (หนวยที่, หนา) สถานที่พิมพ: 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช 
ตัวอยาง: 
ชุษณะ รุงปจฉิม. (2539). แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ 
           ภัตตาคาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรม 
           และภัตตาคาร. (หนวยที่ที ่1, หนา 1-36). นนทบุร:ี สาขาวิชา 
           มนุษยนิเวศศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รายงานการประชุม 
หรือสัมมนาทางวิชาการ 

ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรายงานการประชุม. วัน เดือน ป 
สถานที่จัด สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง: 
กรมวิชาการ. (2538) การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน,  
           25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 
           กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: 
           Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium    
           on Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288).  
           Lincoln: University of Bebraska Press. 

วิทยานิพนธ ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ช่ือปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย.  
ตัวอยาง: 
วันเพ็ญ สงเสริมทรัพย. (2539). การจัดระบบองคการมหาชนอิสระชนใน กระบวนการ 
           จัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เว็บไซต ช่ือผูเขียน. (ปที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต). ช่ือเรื่อง. สืบคนเมื่อวัน เดือน ป, 
จากเว็บไซต: URL Address 
ตัวอยาง: 
กรมศุลกากร. (2552). สถิติการสงออกไขไก. สืบคนเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2552, 
           จาก http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp  
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 
1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web site:  
           http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html 

            

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 

 

 

 

http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp
http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html
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ชื่อเรือ่งภาษาไทย ตัวอกัษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

       ชื่อผูนิพนธหลักคนท่ี 1 ช่ือผูนิพนธคนท่ี 2 และชื่อผูนิพนธคนท่ี 3 

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

ท่ีอยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

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

บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ควรมียอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ โดยใหเขียนเปน

ความเรียง โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

คําสําคัญ: (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 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  

Keyword: (Font TH SarabunPSK 14 Point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 

บทนํา (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

          เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เนื้อเรื่อง/บทวิเคราะห (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกติ 
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 เปนสวนของเนื้อที่ผูนิพนธหรือผูเขียนตองวิเคราะห/สังเคราะหองคความรูของเน้ืองาน โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

สรุป (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากเนื้องานอยางชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิงทายบทความ (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใช Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง ช่ือวารสาร, ปที่ (ฉบบัที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
สุชาดา ต้ังทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. 

บทความวารสารออนไลน ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง ช่ือวารสาร. ปที่(ฉบบัที่), หนาแรก-หนาสุดทาย 
เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปทีพ่ิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 

ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนวยการสอน ช่ือชุดวิชา. (หนวยที่, หนา) สถานที่พิมพ: 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช 
ตัวอยาง: 
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1. บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

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

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

2. Abstract (TH SarabunPSK 14 point size) 

 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 14 point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

3. บทนํา/เกร่ินนํา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

4. จุดประสงค (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ชื่อเร่ือง: ……………………………….. 

ผูแตง: …………………………….. 

ปที่พิมพ: ……………………………… 

สํานักพิมพ: ..................................... 

จํานวนหนา: …………………………………….. 

รูปภาพปกหนังสือ

หรือเลมหนังสือ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกติ 
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 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

5. สาระสําคัญ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

6. การสะทอนคุณคา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

7. บทสรุป (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา      

     

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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