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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาจุดเนSนในการบริหารการพัฒนาเพ่ือความเขSมแข็งของชุมชน
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือหาขSอเสนอแนะในการบริหารการพัฒนาเพ่ือความเขSมแข็งของ
ชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานวิจัยน้ีเป̀นงานวิจัยเชิงคุณภาพใชSวิธีการสัมภาษณ?ผูSนําชุมชนใน
เขตอําเภอเมืองจํานวน 10 คน แลSวนําผลการสัมภาษณ?มาวิเคราะห?เน้ือหาเพ่ือไดSมาซึ่งผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวYา  
 1) การบริหารการพัฒนาเพ่ือความเขSมแข็งของชุมชนอําเภอเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ มีจุดเนSน
ท่ีสําคัญคือ การพัฒนาสุขศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาการรับรูSขYาวสาร  
 2) การเสนอแนะแนวทางการบริหารการพัฒนาเพ่ือความเขSมแข็งของชุมชนอําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษมีขSอเสนอแนะวYาดSานการพัฒนาสุขศึกษา ผูSนําชุมชนควรจัดโครงการพัฒนาสุขภาวะ
ดSานอนามัยเพ่ือสุขภาพท่ีดี ดSานการพัฒนาอาชีพควรจัดอบรมเพ่ือสรSางอาชีพใหSมีรายไดSเสริม และ
ดSานการพัฒนาการรับรูSขYาวสาร ควรมีการติดตามขYาวจากสื่อท่ีนYาเช่ือถือ  
 
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.  
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บทนํา  

การบริหารการพัฒนา (Development Administration) เร่ิมปรากฏในประเทศไทย ในชYวง
ตSนทศวรรษ 2500 เพ่ือรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต? ตัดสินใจดําเนินการพัฒนาประเทศไทย โดย
การประกาศใชSแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (พ.ศ.2504 – 2509) โดยรวม อาจกลYาวไดSวYา  
เก่ียวขSองกับกิจกรรมตYางๆของการบริหารประเทศเพ่ือมุYงการพัฒนา  ซึ่งเป̀นหนSาท่ีของรัฐ / รัฐบาล
และหนYวยงานตYางๆ ของรัฐโดยตรง เพราะฉะน้ัน  การบริหารการพัฒนาจึงเป̀นเร่ืองของการประยุกต?
องค?ความรูSทางการบริหารท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของหนYวยงานภาครัฐใหSดําเนินการไปสูY
วัตถุประสงค?/เป�าหมายในการพัฒนาน่ันเอง (วิวัฒน?  เอ่ียมไพรวัน, 2556) 
 จอร?จ เอฟ แกนท? (George F. Gant, 1979:20) อธิบายวYาการบริหารการพัฒนา ก็คือ     
การบริหารนโยบายของรัฐในรูปของแผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เพ่ือใหSบรรลุ
วัตถุประสงค?/เป�าหมายของการพัฒนา 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2528) อธิบายวYา การบริหารการพัฒนา หมายถึงการนําเอาความสามารถ
ทางการบริหารท่ีมีอยูYมาปฏิบัติใหSเป̀นไปตามนโยบายแผนงาน และโครงการเพ่ือการพัฒนา 
 ดังน้ัน  การบริหารการพัฒนา จึงมีความสําคัญตYอการเสริมสรSางประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ และพัฒนาความมุYงม่ันในการปฏิบัติงานของขSาราชการและเจSาหนSาท่ีของรัฐ 
การพัฒนาประเทศทําใหSประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีเจริญกSาวหนSาอยYางรวดเร็ว  มีรายไดSประชาชาติ
เพ่ิมข้ึน แตYการกระจายรายไดSยังมีปRญหาในเชิงของความไมYเป̀นธรรม รัฐไมYสามารถกระจายรายไดS
ไปสูYประชาชนไดSอยYางท่ัวถึงเพราะวYารายไดSดังกลYาวจะไปตกท่ีประชาชนจํานวนนSอยท่ีมีความ
ไดSเปรียบเทYาน้ัน กYอใหSเกิดปRญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม เกิดความแตกตYางทางฐานะระหวYางคน
รวยกับคนจน และปRญหาดังกลYาวยังสYงผลกระทบโดยตรงกับโครงสรSางพ้ืนฐานทางสังคม คYานิยม 
ความสัมพันธ?ภายในสังคมโดยทําใหSสังคมเร่ิมเสื่อมโทรมลง นอกจากน้ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
น้ียังสYงผลใหSเกิดปRญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลSอมเสื่อมโทรม   


