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 วรานิษฐ ์  ลาํใย : การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.นพพร  จนัทรนาํชู , 
รศ.ดร.นรินทร์  สังขรั์กษา และ ผศ.ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ.   376 หนา้. 
  
 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพือศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
พืนทีภาคตะวนัตก   2) เพือศึกษาวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาค
ตะวนัตก  3) เพือพฒันารูปแบบของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก  โดยใช้วิธีการวิจยัและพฒันา ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 70 คน เครืองมือทีใช้คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา  ผลการวจิยัพบวา่ 
1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในพืนทีภาคตะวนัตกมีการจดัทาํโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนใน

ชุมชน และดาํเนินงานโดยใช้หลักการบริหารจัดการทีดี มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเพือ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสาํคญั มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาตาํบลสามปี มีกิจกรรม/โครงการเพือให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สนบัสนุนการพฒันาทกัษะความรู้ของผูน้าํชุมชน และทอ้งถิน มุ่งเน้นความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของคนในชุมชนผูรั้บบริการเป็นหลกั อีกทงัยงัมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 

      2. วิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก คือ
แนวทางในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานตามหลกัการบริหารจดัการทีดี  ซึงประกอบดว้ย 1)การบริหารงานเพือให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  2) การบริหารงานเพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ  3) การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  4) การลดขนัตอนการปฏิบติังาน  5) การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน  6) การประเมินผลการปฏิบติังาน เงือนไขความสําเร็จในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ การมีผูน้าํและผูต้ามทีดี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการวางแผนการดาํเนินงานที
ดี มีการสือสารร่วมกนั รวมทงัมีกิจกรรม/โครงการ ทีส่งเสริมในการพฒันาชุมชนใหย้งัยนืและต่อเนือง  

3. รูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพัฒนาชุมชน ใช้ชือว่า “WEST  

BENEFIT  Model”  ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ คือ . ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้  2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย 3.  

ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ  4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั  5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล  6. การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ และผา่นการรับรองโดยผูเ้ชียวชาญ ผลการทดลองใชรู้ปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในกลุ่มพืนทีทดลองดาํเนินงาน มีระดบัความเห็นของการใชรู้ปแบบก่อนและ
หลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.05 
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  WARANIST LAMYAI: THE MODEL DEVELOPMENT OF GOOD GOVERNANCE 

OF THE SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS FOR THE COMMUNITY 

DEVELOPMENT IN THE WESTERN REGION. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. NOPPORN 

CHANTARANAMCHOO, Ed.D., ASSOC. PROF. NARIN SUNGRUGSA, Ed.D., AND ASST.PROF. 

THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D., 376  pp. 
 The objectives of this research were: 1) to study the conditions the community development of the Sub-district 

Administrative Organizations  in the Western Region 2) to study the best practices of good governance of the Sub-district 

Administrative Organizations in the Western Region and 3) to develop a good governance model of the Sub-district Administrative 

Organizations  in the Western Region. The  methodology of  this research was based on Research and Development (R&D). The 

samples of  this research make up 70 informants. The research tools were deep interviews, focus group discussion and participant 

observation. The analysis was done by means of data analysis using percentage, average, standard deviation and content analysis. The 

findings of the research were as follows:  

1. The Sub-district Administrative Organizations in the Western Region had set up projects to promote quality of life of 

the people living in the communities and run them under the principles of good governance, with major aims to build up strong  

communities and to benefit people. Three-year strategic and developing plans for the sub-districts have been created. There were 

activities/projects which allow people to participate in, with an aim to develop the communities. There were plans to promote and 

develop the skills and knowledge of the leaders of the communities and local areas, concentrating on how to serve and satisfy  people 

who were service-receivers. Moreover, the performance assessment committee had duty to follows-up and assesses the implementation 

of the plans. 

2. The best practices of good governance of the Sub-district Administrative Organization in the Western Region were 

the administration and the implementation under the principles of good governance, comprising 1) administration for the best interest of 

people 2) administration for missions  accomplishment 3) administration with effectiveness and to the worthiness of the mission 4)  

reduction of  operating  procedures  5) facilitating and responding  people’s needs  6) evaluation of  the operations. The conditions for 

the successful  good governance of  the Sub-District Administrative Organization for community development were a good leaders and 

good supporters, participation of community members, good planning, mutual  communication, and activities/projects which promote 

sustainable and continuous community development. 

3. The model of good governance of the Sub-District Administrative Organization for community development was 

known as “WEST BENEFIT Model”. It was comprised of 7 core elements: 1. Wise Executive 2. Satisfied Transparency 3.  Best 

Supporter 4. Education and Learning by Action 5. Network Communication with Effectiveness 6. Facilitator for Participation 7. 

Implement and Trust, Assessment and Approval by Experts. The result of the experiment of applying the model of good governance of 

the Sub-District Administrative Organization in the experimental areas shows that the opinions of  the pre and post implementation had 

a significant difference at .05.  
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