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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป̀นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค? คือ 1) เพ่ือศึกษาการกระจายอํานาจ

การดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสกอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกลักษณะประชาชนตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดSตYอเดือน กลุYมตัวอยYางท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ี ไดSแกY ประชาชนท่ีอายุ 18 ป� 
บริบูรณ?ข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาโสกอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 394 คน โดย
การสุYมแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ีเป̀นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคYา 5 ระดับ 
สถิติท่ีใชS ในการวิเคราะห?ขSอมูล ไดSแกY คYารSอยละ คYาเฉลี่ย คYาสYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คYาสถิติที และ
หาคYาสถิติเอฟ  

ผลการวิจัยพบวYา 1.การกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน โดยรวมอยูYในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป̀นรายดSาน 
พบวYา ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน มีคYาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดSานพัฒนา
โครงสรSางพ้ืนฐาน สYวนดSานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี มีคYาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 2. ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสกอําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดSเฉลี่ย
ตYอเดือน แตกตYางกันอยYางไมYมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมYมีผลตYอความคิดเห็นของประชาชนตYอการ
กระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ิน  

 
คําสําคญั:การกระจายอํานาจ,คุณภาพชีวิต,การบริหารจัดการท่ีดี 
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Abstract 

This research is a quantitative research. The objectives are 1)to study the 

Decentralization Of local implementation, Nasok sub-district Administrative 

Organization, Mukdahan District, MukdahanProvince. 2) to compare public opinion on 

the decentralization of local implementation, for the process of the decentralization 

of local implementation, Nasok sub-district Administrative Organization , Mukdahan 

District, MukdahanProvince by characterizing the sampling accordance with gender, 

age, education, occupation, marital status and monthly income. The samples used in 

this study include the population 18 years of age living in the area of Nasok sub-

district Administrative Organization , Mukdahan District, MukdahanProvince in the 

total of 394 people by stratified random sampling. The instrument used in this study 

is a 5-level scale query statistics used in data analysis including percentage, mean, 

standard deviation, statistical and statistics .  

The results showed that :1. The decentralization of local implementation, 

Nasok sub-district Administrative Organization, Mukdahan District, Mukdahan Province 

in 4 areas, overall were in highest level. By considering in each area found that 

the quality of life and community had the highest average, followed by the 

development of infrastructure. While the politically and good governance were at 

the lowest average. 2. The public opinion on the decentralization of local 

implementation, Nasok sub-district Administrative Organization , Mukdahan District, 

Mukdahan Province, classified by sex,age, marital status, educational level, 

occupation and income per month were all different and were not having any 

statistically significant and did not affect the public opinion on the decentralization 

of local implementation. 

 

Keyword: Decentralization, Quality of life, Good management 

 

บทนํา 

   การกระจายอํานาจใหSแกYองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเร่ิมดําเนินการอยYางเป̀นระบบนับต้ังแตY

ป�พุทธศักราช 2542 เป̀นตSนมา การกระจายอํานาจในการปกครองและการดําเนินงานทSองถ่ิน เพ่ือใหS

ชุมชนมีสYวนรYวมในการตัดสินใจ ริเร่ิมดําเนินการตYาง ๆ ในชุมชนดSวยตัวเองอยYางจริงจัง สYงผลดีตYอการ

พัฒนาตนเองท่ีย่ังยืนในระยะยาวทําใหSเกิดความเขSมแข็งของชุมชนและประเทศชาติ ตามท่ีปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแหYงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดSใหSความสําคัญกับการกระจายอํานาจการ
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ปกครองไปสูYทSองถ่ิน ในมาตรา 78 กําหนดใหSรัฐตSองกระจายอํานาจใหSทSองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจ

ในกิจการของตนเองสอดคลSองกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกSไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 

13 พ.ศ. 2552 บัญญัติใหSเทศบาลมีภารกิจและหนSาท่ี ในการพัฒนาชุมชนท้ังในดSานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดSขยายบทบาทขององค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินไปอยYาง

กวSางขวาง ไมYวYาจะเป̀นเทศบาล องค?การบริหารสYวนจังหวัด และเทศบาล ทําใหSมีความจําเป̀นตSองมี

การเตรียมพรSอมสําหรับการบริหารจัดการภารกิจ ใหSบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจท่ีต้ังไวS การดําเนินงาน

ขององค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินจะตSองทํางานเพ่ือสนองตอบประชาชนในทSองถ่ิน ในขณะเดียวกันตSอง

ประสานกับหนYวยงานราชการอ่ืนๆ ท้ังสYวนกลาง สYวนภูมิภาคและระดับชาติ  

เม่ือเป̀นดังท่ีกลYาวมาแลSวน้ันจากความสําคัญดังกลYาวขSางตSน ผูSวิจัยจึงสนใจศึกษาการกระจาย

อํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือท่ีจะไดS

เสนอแนวทางการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลเมืองอยYางมีประสิทธิภาพ สามารถแกSไขปRญหาไดS

ตรงจุดและสนองตYอความตSองการของประชาชนไดSอยYางแทSจริง และนําขSอมูลท่ีไดSไปเป̀นแนวทาง

ปรับปรุงแกSไขและพัฒนาการการดําเนินงานทSองถ่ินใหSมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตYอไป 

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง 

จังหวัดมุกดาหาร  

 2. เพ่ือศึกษาความกSาวหนSาของการกระจายอํานาจขององค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท!องถ่ิน 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการส�วนท!องถ่ิน 

 กรมการปกครอง ของประเทศไทย มีการแบYงลักษณะ การบริหารราชการออกเป̀น 3 สYวน 

คือ การบริหารราชการสYวนกลาง การบริหารราชการสYวนภูมิภาค และการบริหารราชการสYวนทSองถ่ิน

หรือการปกครองทSองถ่ิน กิจการงานบางประการท่ีรัฐมอบหมายใหSหนYวยงานสYวนทSองถ่ินรับไป

บริหารงานเองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผYนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 69 บัญญัติไวS

วYา “ทSองถ่ินใดท่ี เห็นสมควรจัดใหSราษฎรมีสYวนรYวมในการปกครอง สYวนทSองถ่ิน ใหSจัดระเบียบการ

ปกครองเป̀นราชการสYวนทSองถ่ิน”  

 ลักษณะของการมอบอํานาจใหSประชาชนปกครองกันเองใหSชYวยกันคิดริเร่ิมหรือตัดสินปRญหา

ตYาง ๆ ท่ีเก่ียวขSองกับผลประโยชน?สYวนไดSสYวนเสียของตนน้ีเป̀นลักษณะของการกระจายอํานาจ 

(Decentralization) ลักษณะน้ีทําใหSเกิดมีการปกครองตนเอง และความเป̀นอิสระในการบริหารงาน 

แตYก็ยังคงอยูYภายใตSการควบคุมกํากับดูแลของรัฐตามสมควรเน่ืองจากการบริหารราชการสYวนทSองถ่ิน 

เป̀นการบริหารงานเพ่ือประโยชน?ของประชาชนในทSองถ่ินและมีเจตนาจะใหSประชาชนมีสYวนรYวมใน
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การบริหารงานใหSมาก ดังน้ันการจัดรูปแบบองค?การและบริหารงานตYาง ๆ จึงแตกตYางไปจากการ

บริหารราชการสYวนกลางและสYวนภูมิภาค กลYาวคือ รูปแบบของการปกครองทSองถ่ินท่ีเป̀นหลัก 

กวSาง ๆ น้ัน คลSายคลึงกับรูปแบบการปกครองประเทศ คือ ใหSมีฝ�ายบริหารและฝ�ายนิติบัญญัติฝ�ายนิติ

บัญญัติ เป̀นองค?ประกอบท่ีแสดงใหSเห็นถึงลักษณะการปกครองตนเอง โดยใหSราษฎรเลือกผูSแทนของ

ตนเขSาไป กําหนดนโยบาย การบริหารงานในทSองถ่ิน สYวนฝ�ายบริหารเป̀นผูSรับนโยบายของฝ�ายนิติ

บัญญัติใหSเป̀น ผลสําเร็จ ลักษณะ ท่ีสําคัญของการบริหารราชการสYวนทSองถ่ิน คือ  

 1. มีองค?กรท่ีเป̀นนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมาย  

 2. มีการเลือกต้ังบุคคลเขSามาบริหารงานในลักษณะตัวแทนประชาชน  

 3. มีการบริหารงานอยYางอิสระ โดยรัฐเขSาควบคุมเพียงสYวนนSอย  

 4. มีเงินเป̀นคYาใชSจYายในการบริหารงานเอง  

 การบริหารราชการสYวนทSองถ่ินมีลักษณะการปกครองท่ีมีขอบเขตเฉพาะจํากัด คือ มิใชY การ

ปกครองประเทศหรือการปกครองรัฐ แตYเป̀นการปกครองเฉพาะสYวนหน่ึงของประเทศ และมิใชY การ

ปกครองทุกดSานในสYวนหน่ึงของประเทศเทYาน้ัน การปกครองทSองถ่ินเป̀นเพียงการจัดดําเนินการ 

บางอยYางโดยรัฐกระจายอํานาจดําเนินการใหSประชาชนมีสYวนรับผิดชอบกิจการอันสYงผลตYอการกินดี 

อยูYดีของชุมชนในทSองถ่ินท่ีกําหนด 

1) หนYวยการปกครองทSองถ่ินจะไดSรับการจัดต้ังข้ึนโดยผลแหYงกฎหมายและหนYวยการ

ปกครองทSองถ่ินน้ันๆจะมีสภาพเป̀นนิติบุคคล  

2) หนYวยการปกครองทSองถ่ินท่ีไดSรับการจัดต้ังข้ึน จะตSองไมYอยูYในการบังคับบัญชา ของ

หนYวยงานทางราชการ เพราะจะตSองเป̀นหนYวยงานท่ีมีอํานาจปกครองตนเอง 

3) หนYวยการปกครองทSองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตSองมีองค?กรที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน

ในทSองถิ่น เพื่อแสดงถึงการเขSามีสYวนรYวมทางการเมืองการปกครอง องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น

จะตSองมีองค?ประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดSแกY 1) มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 2) มีสถานะเป`นนิติ

บุคคลมหาชน 3) มีองค?กรเป`นของตนเอง 4) มีภารกิจหนSาที่เกี่ยวกับผลประโยชน?ของตนเอง 5) มี

การกํากับดูแลจากรัฐ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 (Independent Variable)    (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป̀นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา

การกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ิน ประชากรท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ี ไดSแกY ประชาชนท่ีอายุ 18 

ป� บริบูรณ?ข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูYในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาโสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร เคร่ืองมือท่ีใชS

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป̀นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีผูSวิจัยสรSางและ

พัฒนาข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขSอง ผูSวิจัยไดSเก็บรวบรวมขSอมูลและวิเคราะห?ขSอมูล 1. วิเคราะห?

ขSอ มูล ท่ั วไปของผูS ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคY าความ ถ่ี  (Frequency) และคY ารSอยละ 

(Percentage) 2. วิเคราะห?ขSอมูลความคิดเห็นของกลุYมตัวอยYางตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงาน

ทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน ใชSสถิติหาคYาเฉลี่ย ( X ) 

และสYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ไดSแกY 1) ดSานการพัฒนาโครงสรSาง

พ้ืนฐาน 2) ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 3) ดSานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรSอย และ 4) ดSานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี โดยแปลความหมายของ

คYาเฉลี่ยท่ีใชSในการนําเสนอผลการวิเคราะห?ขSอมูล 

 

ผลการวิจัย  

1.การกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก อ.เมือง จังหวัด

มุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน โดยรวมอยูYในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป̀นรายดSาน พบวYา ดSานการ

การกระจายอํานาจการดําเนินงานท!องถ่ิน
ของเทศบาลตําบลนาโสก อ .เมือง จังห วัด
มุกดาหาร จํานวน   4 ดSาน คือ 
   1. ดSานการพัฒนาโครงสรSางพ้ืนฐาน  
   2. ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน  

   3. ดSานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ 

   รักษาความสงบเรียบรSอย  
   4. ดSานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 

 

 ลักษณะของประชาชน 
    1.  เพศ 
    2.  อายุ 
    3.  ระดับการศึกษา 
    4.  อาชีพ 
    5.  สถานภาพสมรส 
    6.  รายไดSตYอเดือน 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน มีคYาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดSานพัฒนาโครงสรSางพ้ืนฐาน 

สYวนดSานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี มีคYาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  

2.ระดับความคิดเห็นของประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินของเทศบาลตําบลนา

โสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ

รายไดSเฉลี่ยตYอเดือน แตกตYางกันอยYางไมYมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมYมีผลตYอความคิดเห็นของ

ประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ิน 4 ดSาน 

 1. ดSานพัฒนาโครงสรSางพ้ืนฐาน ระดับการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ินมีความ

คิดเห็นดSวย โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป̀นรายขSอ พบวYา ทุกขSอมีความคิดเห็นดSวยอยูY

ในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบลมีระบบประปาหมูYท่ีไดSมาตรฐานและผลิตนํ้าประปาท่ี

สะอาดและมีคุณภาพ ทองใบนSอย 

 2. ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน ระดับการกระจายอํานาจการดําเนินงาน

ทSองถ่ิน มีความคิดเห็นดSวยโดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป̀นรายขSอ ทุกขSอมีความ

คิดเห็นดSวยอยูYในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบลมีการรณรงค?เร่ืองยาเสพติดเป̀นประจําทุกป� 

ในการลดอัตราการติดยาเสพติดของเยาวชนในชุมชน มีคYาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

  3. ดSานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรSอย ระดับการกระจายอํานาจ

การดําเนินงานทSองถ่ิน มีความคิดเห็นดSวย โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป̀นรายขSอ 

พบวYา ทุกขSออยูYในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบลรYวมกับหนYวยงาน องค?กรภาครัฐและ

เอกชนปฏิบัติการซSอมแผนเตรียมความพรSอมในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยYางตYอเน่ืองทุก

ป� มีคYาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

  4 ดSานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี ระดับการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถ่ิน

ขององค?การบริหารสYวนตําบล มีความคิดเห็นดSวย โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป̀นราย

ขSอ พบวYา ทุกขSออยูYในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบล มีการบริการประชาชน ดSวยความ

สะดวก รวดเร็วและประทับใจ และมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเมือง ทุกโครงการ ในการ

ตอบสนองความตSองการของประชาชนอยYางแทSจริงและท่ัวถึง มีคYาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

 

อภิปรายผล  

เทศบาลตําบลนาโสกนับวYาเป̀นองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินแหYงหน่ึงท่ีประสบผลสําเร็จเป̀น

อยYางมากกับการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญท่ีมีการกําหนดใหSทSองถ่ินมีการพัฒนาความสามารถท่ี

จะสามารถดูแลและปกครองตนเองไดS จาก ดSานการพัฒนาโครงสรSางพ้ืนฐาน ดSานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสังคมและชุมชน ดSานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบรSอย ดSาน

การเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี ท้ัง 4ดSานลSวนมีผลบYงช้ีใหSเห็นถึงกระบวนการกระจายอํานาจท่ี

เป̀นไปอยYางประสบความสําเร็จแหYงหน่ึงในกระบวนการกระจายอํานาจของรัฐไทย 
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ข!อเสนอแนะ 

1. ดSานการพัฒนาโครงสรSางพ้ืนฐาน เทศบาลควรดําเนินการกYอสรSางและปรับปรุงถนน

หนทางท่ีมีคุณภาพและไดSมาตรฐาน เพ่ือใหSถนนหนทางในทSองถ่ินมีคุณภาพและไดSมาตรฐาน  

2. ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน เทศบาลควรมีการใหSทุนการศึกษาแกY

นักเรียนท่ียากจนและมีความประพฤติดีอยYางท่ัวถึงและสรSางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือลดปRญหา

สังคม สรSางโอกาสใหSกับผูSดSอยโอกาสทางการศึกษาในทSองถ่ิน  

3. ดSานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรSอย เทศบาล ควรมีการเป[ด

โอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมในการจัดทําแผนป�องกันและรักษาความปลอดภัยในชุมชน ใหSมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือป�องกันและแกSปRญหาภายในชุมชนใหSหมดไป  

4. ดSานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี เทศบาลควรมีการใชSวัสดุ-อุปกรณ? สํานักงานอยYาง

ประหยัดและคุSมคYาเพ่ือใหSเกิดประโยชน?สูงสุดตYอสYวนรวม ควรมีการปลูกจิตสํานึก ใหSเห็นความสําคัญ

ในการประหยัดพลังงาน และใชSสอยวัสดุอุปกรณ?ในสํานักงานอยYางคุSมคYา 

ขSอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังตYอไป 

1.ควรทําการวิจัยเก่ียวกับสภาพปRญหาและแนวทางการบริหารงานขององค?กรปกครองสYวน

ทSองถ่ิน ท่ีมีขอบขYายอํานาจหนSาท่ีพ้ืนท่ีมีความกวSางขวางกวYาเทศบาลตําบล 
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