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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาจุดเนSนในการบริหารการพัฒนาเพื่อความเขSมแข็งของชุมชน
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อหาขSอเสนอแนะในการบริหารการพัฒนาเพื่อความเขSมแข็งของ
ชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานวิจัยนี้เป`นงานวิจัยเชิงคุณภาพใชSวิธีการสัมภาษณ?ผูSนําชุมชนใน
เขตอําเภอเมืองจํานวน 10 คน แลSวนําผลการสัมภาษณ?มาวิเคราะห?เนื้อหาเพื่อไดSมาซึ่งผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวYา
1) การบริหารการพัฒนาเพื่อความเขSมแข็งของชุมชนอําเภอเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ มีจุดเนSน
ที่สําคัญคือ การพัฒนาสุขศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาการรับรูSขYาวสาร
2) การเสนอแนะแนวทางการบริหารการพั ฒ นาเพื่ อความเขSมแข็งของชุมชนอําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษมีขSอเสนอแนะวYาดSานการพัฒนาสุขศึกษา ผูSนําชุมชนควรจัดโครงการพัฒนาสุขภาวะ
ดSานอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดี ดSานการพัฒนาอาชีพควรจัดอบรมเพื่อสรSางอาชีพใหSมีรายไดSเสริม และ
ดSานการพัฒนาการรับรูSขYาวสาร ควรมีการติดตามขYาวจากสื่อที่นYาเชื่อถือ
คําสําคัญ: การบริหารการพัฒนา, การพัฒนา, ความเขSมแข็งของชุมชน
Abstract
The objectives of this research are to study the focus of development
management for the strength of Mueang District community ofSisaket Province and
to suggest development suggestjions for the strength of the community, Mueang
District Sisaket Province. This research is a qualitative research, using the method of
interviewing 10 community leaders in Mueang District, then analyze the contents for
the results of the research in dept of to categorize and to discuss them.
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The results of the research showed that
1) The focus of development administration for the strength of communities
in Mueang District, Sisaket Province has important characteristics on thehealth education
development, thecareer development and the development of information system.
2) Suggestions for development management for the strength of the community,
Mueang District Sisaket province has a suggestion that health education development
community leaders should organize a sanitation development project for good health.
Regarding to career development, the practice of training to create a new career for
additional income and the development of information system, should be implemented.
Keywords: development administration,Development, Strengthening Community
บทนํา
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) เริ่มปรากฏในประเทศไทย ในชYวง
ตSนทศวรรษ 2500 เพื่อรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต? ตัดสินใจดําเนินการพัฒนาประเทศไทย โดย
การประกาศใชS แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฉบั บ แรก (พ.ศ.2504 – 2509) โดยรวม อาจกลY า วไดS วY า
เกี่ยวขSองกับกิจกรรมตYางๆของการบริหารประเทศเพื่อมุYงการพัฒนา ซึ่งเป`นหนSาที่ของรัฐ / รัฐบาล
และหนYวยงานตYางๆ ของรัฐโดยตรง เพราะฉะนั้น การบริหารการพัฒนาจึงเป`นเรื่องของการประยุกต?
องค?ความรูSทางการบริหารที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของหนYวยงานภาครัฐใหSดําเนินการไปสูY
วัตถุประสงค?/เปžาหมายในการพัฒนานั่นเอง (วิวัฒน? เอี่ยมไพรวัน, 2556)
จอร? จ เอฟ แกนท? (George F. Gant, 1979:20) อธิ บ ายวY า การบริ ห ารการพั ฒ นา ก็ คื อ
การบริห ารนโยบายของรัฐในรูปของแผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เพื่ อใหSบรรลุ
วัตถุประสงค?/เปžาหมายของการพัฒนา
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2528) อธิบายวYา การบริหารการพัฒนา หมายถึงการนําเอาความสามารถ
ทางการบริหารที่มีอยูYมาปฏิบัติใหSเป`นไปตามนโยบายแผนงาน และโครงการเพื่อการพัฒนา
ดังนั้น การบริหารการพัฒนา จึงมีความสําคัญตYอการเสริมสรSางประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ และพัฒนาความมุYงมั่นในการปฏิบัติงานของขSาราชการและเจSาหนSาที่ของรัฐ
การพัฒนาประเทศทําใหSประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เจริญกSาวหนSาอยYางรวดเร็ว มีรายไดSประชาชาติ
เพิ่มขึ้น แตYการกระจายรายไดSยังมีปRญหาในเชิงของความไมYเป`นธรรม รัฐไมYสามารถกระจายรายไดS
ไปสูY ป ระชาชนไดS อ ยY า งทั่ ว ถึ งเพราะวY า รายไดS ดั งกลY าวจะไปตกที่ ป ระชาชนจํ านวนนS อ ยที่ มี ค วาม
ไดSเปรียบเทYานั้น กYอใหSเกิดปRญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม เกิดความแตกตYางทางฐานะระหวYางคน
รวยกับคนจน และปRญ หาดังกลYาวยังสYงผลกระทบโดยตรงกับโครงสรSางพื้นฐานทางสังคม คYานิยม
ความสัมพันธ?ภายในสังคมโดยทําใหSสังคมเริ่มเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นี้ยังสYงผลใหSเกิดปRญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลSอมเสื่อมโทรม

