
  

 
บทที ่3 

วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนา
ตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาแนวทางใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรของ อปท. จากการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิจัยไดออกแบบวิธีการดําเนินงานวิจัย อันประกอบไปดวย กรอบ
แนวคิดการวิจัย ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน ประชากรที่ศึกษาและตัวอยาง ขอมูลและ
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี ้
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากร (Population)  
  ประชากรที่ศึกษา คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนจาก จํานวน  
207 ตําบล ในเขตพื้นที่ 25 อําเภอของจังหวัดเชยีงใหม 
 2) กลุมตัวอยาง (Sample) 
  พิจารณาไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค และความ
ตองการเขารวมโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” ดวยความสมัครใจ โดยมีจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 13 ตําบล ในเขต
พื้นที่ 8 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม โดยตัวอยางประกอบไปดวยตัวแทนของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ไดแก ผูบริหาร อปท. ผูปฏิบัติงาน อปท. ฝายสภา อปท. และตัวแทนชุมชน
จํานวน 13 ตําบล ในเขตพื้นที่ 8 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก  
  2.1) อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
  2.2) อบต.แมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  2.3) อบต.นํ้าแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  2.4) อบต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
  2.5) อบต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
  2.6) อบต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
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  2.7) อบต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  2.8) ทต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  2.9) ทต.แมคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
  2.10) อบต.บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
  2.11) อบต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
  2.12) อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
  2.13) อบต.บานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
 
3.2 ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบ 
ไปดวย 
        1) ประเภทของขอมูล 
  1.1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณกลุมตัวอยางของ 
อปท. และชุมชน จํานวน 13 ตําบล ในเขตพื้นที่ 8 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม 
  1.2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก โครงการ รายงาน รายงานประจําปของกลุมตัวอยาง ทั้ง 
13 ตําบล ในเขตพื้นที่ 8 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม 
  1.3) เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
ตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 2) เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณและแบบ 
สอบถามเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการประยุกตใชคุณธรรมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบุคลากรทุกฝายใน อปท. รวมถึงการมีสวนรวมของ อปท. กับ
ชุมชนในทองถิ่น โดยแบงการประเมินเปนการประเมินภายในกลุมของฝายตาง ๆ ทั้ง 3 กลุม ไดแก 
ฝายผูบริหาร อปท. ฝายผูปฏิบัติงาน อปท. และฝายสภา อปท. โดยการประเมินดังกลาวจะใช
วิธีการวิเคราะหเชิงกลุมโดยวิธีการสามเสา อธิบายวิธีการประเมิน ไดดังนี้ 
  2.1) วิธีการประเมินภายในกลุมผูบริหาร อปท. 4 ตําแหนง ไดแก นายกฯ  
รองนายกฯ เลขาฯ และที่ปรึกษานายกฯ โดยนายกฯ ทําการประเมินรองนายกฯ เลขาฯ และ 
ที่ปรึกษานายกฯ ในสวนของรองนายกฯ ทําการประเมินนายกฯ เลขาฯ และที่ปรึกษานายกฯ สวน
เลขาฯ ทําการประเมินนายกฯ รองนายกฯ และที่ปรึกษา นายกฯ และในสวนของที่ปรึกษานายกฯ 
ทําการประเมินนายกฯ รองนายกฯ และเลขาฯ  
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  2.2) วิธีการประเมินภายในกลุมผูปฏิบัติงาน อปท. ไดแก การประเมินหัวหนาฝาย 
4 ราย และประเมินเจาหนาที่ทั้ง 4 ฝาย ๆ ละ 1 ราย นักวิจัยไดสรางแบบประเมินจํานวน 4 ชุด เพื่อ
ใชวัดระดับของการพัฒนาการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม โดยทําการประเมินวา
คุณธรรมในแตละดาน ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ของผูบริหาร อปท. ผูปฏิบัติงาน อปท. และสภา อปท. เปนอยางไร อันจะนําไปสู
การประเมินระดับของการมีสวนรวมของ อปท. กับชุมชนในทองถิ่นที่สะทอนใหเห็นถึงการ
สงเสริมการมีสวนรวมในทุกมิติของทุกกลุมในชุมชน อันจะสงผลตอระดับความอยูดีมีสุขของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการบริหารจัดการของ อปท. อยางมีคุณธรรม โดยการ
ประเมินใชวิธีใหตัวแทนประชาชนในชุมชนประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูนํากลุมสตรี ผูนํากลุม
เยาวชน ผูนํากลุมผูสูงอายุ และผูนํา อสม. ทําการประเมินระดับความอยูดีมีสุขในชุมชน โดยมี
ระดับการใหนํ้าหนักคะแนนในการประเมินแยกตามฝายตาง ๆ ในอปท. 
  2.3) วิธีการประเมินภายในกลุมฝายสภา อปท. ไดแก ประธานสภา อปท. รอง
ประธานสภา อปท. และสมาชิกสภา อปท. โดยมีวิธีการประเมิน คือ ประธานสภา อปท. ทําการ
ประเมินรองประธานสภา อปท. และสมาชิกสภา อปท. สวนรองประธานสภา อปท. ทําการ
ประเมินประธานสภา อปท. และสมาชิกสภา อปท. และในสวนของสมาชิกสภา อปท. ทําการ
ประเมินประธานสภา อปท. และรองประธานสภา อปท. 
  ทั้งนี้ตัวอยางในแตละกลุมตัวอยางจะมีการใหนํ้าหนักของคาคะแนนการประเมิน
ที่ไมเทากัน เชน ในฝายที่ 1 ผูบริหารของ อปท. น้ัน นากยก อปท. จะมีคาคะแนนของการประเมิน
มากที่สุดเปนตน ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้จะมีการใหนํ้าหนักตามหลักเชิงปริมาณโดยใชวิธีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแบบ Focus group ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบใหผูเกี่ยวของเปนผูให
นํ้าหนักกับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังน้ีทั้ง 4 ฝาย โดยคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 4 ฝาย  
อันไดแก ฝายผูบริหาร ฝายเจาหนาที่ของ อปท. ฝายสภา และฝายตัวแทนชุมชนเขารวม Focus 
group ซึ่งตัวแทนเหลานี้ตองมีความรูความเขาใจในตัวโครงการวิจัยและมีความสนใจที่จะใหความ
คิดเห็นตอการวิจัยเปนสําคัญ เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนําไปจัดลําดับความสําคัญของคุณธรรม
ประเภทตาง ๆ ที่แตละฝายควรจะตองปฏิบัติและนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการและการมี
สวนรวมของ อปท. ใหใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งผลของการจัดทํา Focus group แสดงได
ดังตารางที่ 3.1 – 3.5 และระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินแบบองครวม ทั้งแบบระหวางกลุม
และภายในกลุม แสดงไดดังตารางที่ 3.6 – 3.8 ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.1  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินแยกตามฝายตาง ๆ ในองคกร อปท.  
 

ฝายตาง ๆ  ในองคกร อปท. ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
มิติที่ 1 คือ ฝายผูบริหาร (ฝายการเมือง) ไดแก ทีมของนายก อปท. 50.00  
มิติที่ 2 คือ ฝายปฏิบัติงาน ไดแก ขาราชการและลูกจางองคกร 35.00  
มิติที่ 3 คือ ฝายสภา อปท. ไดแก ตัวแทนของชุมชนที่ไดรับการ
     คัดเลือกจากประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง 

15.00  

รวม 100.00  
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.2  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินผลของฝายที่ 1 ฝายผูบริหารในองคกร อปท. 
 

ตําแหนงตาง ๆ ในฝายท่ี 1 ฝายผูบริหาร ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
นายก อบต/ ทต. 80.00 
รองนายก 10.00 
เลขานายก 5.00 
ที่ปรึกษา 5.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.3  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินผลของฝายที่ 2 ผูปฏิบัติงานในองคกร อปท. 
 

ตําแหนงตาง ๆ ในฝายท่ี 2 ผูปฏิบัติงาน ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
ปลัด อบต./ ทต. 60.00 
หัวหนาสวน/กอง/ฝาย 30.00 
เจาหนาที่ (พนักงาน)  10.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.4  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินผลของฝายที่ 3 ฝายสภาในองคกร อปท. 
 

ตําแหนงตาง ๆ ในฝายท่ี 3 ฝายสภา ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
สมาชิกสภา 80.00 
ประธานสภา 10.00 
รองประธานสภา 10.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.5  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินผลของฝายที่ 4 ผูแทนประชาชนในพื้นที่ 
 

ตําแหนงตาง ๆ ในฝายท่ี 4 ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
ฝายปกครองในพื้นที่ (ผูนําชุมชน,กรรมการหมูบานและผูนํากลุมฯ) 80.00 
สมาชิกกลุมสตรีแมบาน สมาชิกผูสูงอายุ, เด็ก เยาวชน, ผูพิการ 
และ ผูดอยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) และ
อาสาสมัครอ่ืน ๆ 

20.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.6 ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินแบบองครวมของฝายผูบริหาร อปท. 
 

ฝายตาง ๆ ในองคกร อปท. วิธีการประเมิน ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
ผูบริหาร แบบภายในกลุม 20.00 
ผูปฏิบัติงาน แบบระหวางกลุม 35.00 
สภา อปท.  แบบระหวางกลุม 45.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.7  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินแบบองครวมของฝายผูปฏิบัติงาน อปท. 
 

ฝายตาง ๆ ในองคกร อปท. วิธีการประเมิน ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
ผูบริหาร แบบระหวางกลุม 35.00 
ผูปฏิบัติงาน แบบภายในกลุม 20.00 
สภา อปท.  แบบระหวางกลุม 45.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.8  ระดับนํ้าหนักคะแนนในการประเมินแบบองครวมของฝายสภา อปท. 
 

ฝายตาง ๆ ในองคกร อปท. วิธีการประเมิน ระดับนํ้าหนักคะแนน  (%) 
ผูบริหาร แบบระหวางกลุม  40.00 
ผูปฏิบัติงาน แบบระหวางกลุม  40.00 
สภา อปท.  แบบภายในกลุม 20.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
  สําหรับตัวชี้วัดการพัฒนาไปสูการยกระดับความพอเพียงของการพัฒนาคุณธรรม
กับการบริหารจัดการองคกรของ อปท. สามารถกําหนดตัวชี้วัดของการยกระดับ เร่ิมตนโดยการ
ระดมสมองจากกลุมเปาหมายทั้ง 4 ฝาย โดยคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 4 ฝายอันไดแก ผูบริหาร 
เจาหนาที่ของ อปท. สภา และตัวแทนชุมชนเขารวม Focus group ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบให
ผูเกี่ยวของเปนผูใหนํ้าหนักกับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี ้เพื่อใหไดประเด็นตัวชี้วัดใน
การประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ อปท. ควรจะนําไปประยุกตใช 
จากน้ันนํามาจัดลําดับความสําคัญวาตัวชี้วัดใดมีความสําคัญหรือมีนํ้าหนักตอการนําไปประยุกตใช
มากที่สุดตามลําดับไปจนถึงนอยที่สุด ซึ่งทุกคนตองรวมกันแสดงความคิดเห็นและรวมกัน
ตัดสินใจตอการจัดลําดับความสําคัญเหลาน้ันจนกระทั่งสามารถสรุปเปนประเด็นของคานํ้าหนัก
ของการประเมินในแตละตัวชี้วัดได แสดงดังแบบประเมินชุดที่ 1 – 4 ดังนี ้
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แบบประเมินชุดท่ี 1  ประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ของฝายบริหาร 
 ประกอบไปดวยสมาชิกไดแก นายก อปท. 1 ราย รองนายก 1 ราย และเลขานุการ 1 ราย 
และที่ปรึกษานากยก 1 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 ราย สําหรับการใหคะแนนการประเมินในแตละ
ตัวชี้วัดในแตละประเด็น สามารถกําหนดได ดังนี ้
 
 

ระดับการประยุกตใช รอยละของการปฏิบัติ ระดับคะแนน 
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติ รอยละ 0.00  0 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด นอยกวารอยละ 40 ของการปฏิบัติ 1 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอย รอยละ 40 – 50 ของการปฏิบัติ 2 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง รอยละ 51 – 70 ของการปฏิบัติ 3 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมาก รอยละ 71 – 85 ของการปฏิบัติ 4 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด  มากกวารอยละ 85 ของการปฏิบัติ 5 คะแนน 
 
 ประเด็นของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ฝายบริหารของ อปท. สามารถ
ปฏิบัติไดจํานวน 3 ประเภท และมีระดับนํ้าหนักของคะแนนการประเมินแสดงดังตารางที่  
3.9 – 3.11 ดังนี ้
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ตารางท่ี 3.9  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตของ 
  ฝายบริหารที่นําไปประยุกตใช 
 

(1) ประเภทคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตท่ีนําไปประยุกตใช  ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) ไมมีการใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขา
ตัวเองและพวกพอง (เชน การทําธุรกิจกับหนวยงาน / บุคคล / องคกรอ่ืน
ที่อยูนอกเหนือบทบาท / หนาที่ความรับผิดชอบของ อปท.) 

18.00 

   2) ไมทําโครงการหรือกิจกรรมทุกชนิดที่มีผลประโยชนแอบแฝงหรือ
เขาขายผลประโยชนทับซอน เชน การแจกเบี้ยยังชีพหรือการศึกษาดูงาน
โดยไมมีความจําเปน  ทั้งนี้เพราะในการศึกษาดูงานบางเร่ืองก็มีความ
จําเปน 

16.00 

   3) มีนโยบายและการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนความ
ซื่อสัตยสุจริตของคนในองคกรและคนในชุมชน เชน การประกาศเกียรติ
คุณยกยองบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดีของการมีความซื่อสัตยสุจริต เปนตน 

14.00 

   4) พยายามกระจายทรัพยากรใหเปนประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง 
(สงเสริมความเทาเทียมและไมเนนใหประชาชนเกิดความโลภ) 

13.00 

   5) ไมสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรใดเขามาใชประโยชนในทรัพยากร 
(สาธารณะ) ภายในชุมชน เพื่อประโยชนของผูบริหาร 

12.00 

   6) ปฏิบัติงานตามภารกิจหรือหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ 10.00 
   7) มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับ
ชุมชนทั้งกอนและหลังการเลือกต้ัง 

9.00 

   8) ไมมีกรณีฟองรองหรือรองเรียน รวมถึงการวิพากษวิจารณผูบริหาร 
อปท. เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

8.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.10  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความอดทนและความ 
           ขยันหมั่นเพียรของฝายบริหารที่นําไปประยุกตใช 
 

(2) ประเภทคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียร 
ท่ีนําไปประยุกตใช 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) มีความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกร 15.00 
   2) ไมยุติหรือเลิกลมการดําเนินงานกลางคัน แมวาการดําเนินงานน้ันจะ
ประสบปญหาเปนอยางมากก็ตาม ขึ้นอยูกับวางานน้ันมีความเปนไปได
ในการปฏิบัติจริงและมีผลดีแกคนสวนใหญมากนอยเพียงใด 

14.00 

   3) มีการจัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนของ
ชุมชน  

13.00 

   4) มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนคําวิจารณของเสียง
สวนนอยในที่ประชุม (รายงานการประชุม / รายงานการจัดทําประชา
พิจารณ) 

12.00 

   5) มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

11.00 

   6) มุมานะในการทํางาน (วิริยะ) 9.00 
   7) มีความกระตือรือรนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของตนเองใหดีขึ้น 

8.00 

   8)  ไมตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไม
เห็นดวยกับการดําเนินงานของ อปท. 

7.00 

   9) มีความขยันในการหาโครงการที่เปนประโยชนกับทองถิ่น จาก
หนวยงานภายนอกองคกรมาพัฒนาทองถิ่นอยางตอเน่ือง 

6.00 

   10) มีการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชน
และชุมชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการอยางเห็นไดชัด 

5.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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 ตารางท่ี 3.11  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผของฝาย 
  บริหารที่นําไปประยุกตใช 
 

(3) ประเภทคุณธรรมความเอื้อเฟอเผ่ือแผท่ีนําไปประยุกตใช ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) มีการนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไม
กอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน) และสมานัต
ตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน) ไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคกร 

35.00 

   2) มีความเอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมทั้งความคิด 
แรงกาย แรงใจ หรือแมแตปจจัยของผูบริหาร 

30.00 

   3) มีการใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานและลูกนองในการแสวงหาความรู
จากภายนอกองคกรดวยปจจัยของผูบริหารหรือปจจัยภายนอกองคกร 

15.00 

   4) มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเพื่อนรวมงานและลูกนองผูปฏิบัติงานใน
ดานสวัสดิการ ดวยปจจัยของผูบริหารหรือปจจัยภายนอกองคกร 

11.00 

   5) สนับสนุนชุมชนทั้งแนวทางและการปฏิบัติในการทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน 

9.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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แบบประเมินชุดท่ี 2  ประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
         ฝายปฏิบัติงาน 
 ประกอบไปดวยสมาชิก ไดแก เจาหนาที่ในองคกรของ อปท. ทั้งที่เปนลูกจางประจําและ
ลูกจางชั่วคราว จํานวน 25 ราย สําหรับการใหคะแนนการประเมินในแตละตัวชี้วัดในแตละ
ประเด็น สามารถกําหนดได ดังนี ้
 

ระดับการประยุกตใช รอยละของการปฏิบัติ ระดับคะแนน 
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติ รอยละ 0.00  0 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด นอยกวารอยละ 40 ของการปฏิบัติ 1 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอย รอยละ 40 – 50 ของการปฏิบัติ 2 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง รอยละ 51 – 70 ของการปฏิบัติ 3 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมาก รอยละ 71 – 85 ของการปฏิบัติ 4 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด  มากกวารอยละ 85 ของการปฏิบัติ 5 คะแนน 

 
 ประเด็นของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ฝายปฏิบัติงานของ อปท. 
สามารถปฏิบัติไดจํานวน 3 ประเภท และมีระดับนํ้าหนักของคะแนนการประเมินแสดงดังตารางที่ 
3.12 – 3.14 ดังนี ้
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ตารางท่ี 3.12  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตของฝาย 
  ปฏิบัติงานที่นําไปประยุกตใช 
 

(1) ประเภทคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตท่ีนําไปประยุกตใช ไดแก ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) ไมมีการใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเอง
และพวกพอง 

25.00 

   2) ใชวิชาชีพในการบริหารแตละฝายของตนเองดวยความซื่อสัตยไมให
บกพรองตอวิชาชีพของตนเอง 

20.00 

   3) ปฏิบัติงานเต็มวัน (เต็มเวลา) และปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และ
ต้ังใจโดยเต็มกําลังความสามารถ 

18.00 

   4) ประหยัดการใชทรัพยากรของหนวยงานหรือมีการบริหารงบประมาณการ
ใชจายของสํานักงานดวยความรับผิดชอบตอประชาชนผูเสียภาษีใหแกรัฐ 

16.00 

   5) ดํารงชีพและปฏิบัติตนใหเหมาะกับฐานะ ไมฟุมเฟอย ไมสุรุยสุราย 12.00 
   6) ไมมีกรณีฟองรองหรือรองเรียน รวมถึงการวิพากษวิจารณพนักงาน
เกี่ยวกับการทจุริต 

9.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.13  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความอดทนและความ 
  ขยันหมั่นเพียรของฝายปฏิบัติงานที่นําไปประยุกตใช 
 

(2) ประเภทคุณธรรมความอดทนและ 
ความขยันหมั่นเพียรท่ีนําไปประยุกตใช 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) มีความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร  

15.00 

   2) มีความกระตือรือรนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของตนเองอยางเห็นไดชัด 

13.00 

   3) มุมานะมุงมั่นในการทํางาน รวมถึงมีความกระตือรือรนและใสใจใน
การใหบริการ 

12.00 

   4) ไมยุติหรือเลิกลมการดําเนินงานกลางคัน แมนวาการดําเนินงานน้ัน
จะประสบปญหาเปนอยางมาก 

11.00 

   5) ปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ 10.00 
   6) มีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองในการดําเนินงานใหดีขึ้น/พัฒนา
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ 

9.00 

   7)  ไมตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบ (การใหความคิดเห็นและ
พฤติกรรมสวนตัวที่ไมประทับใจ) ตอผูไมสนับสนุนการดําเนินงานของ อปท. 

8.00 

   8) มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและเปนไปอยางตอเน่ือง 

7.00 

   9) สามารถรับฟงและเขาถึงปญหาของประชาชนไดดี จนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือแกไขปญหาน้ันได 

6.00 

   10) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 5.00 
   11) มีการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชน
และชุมชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการอยาสม่ําเสมอ 

4.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.14  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผของฝาย 
  ปฏิบัติงานที่นําไปประยุกตใช 
 

(3) ประเภทคุณธรรมความเอื้อเฟอเผ่ือแผท่ีนําไปประยุกตใช ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเพื่อนรวมงานกับการปฏิบัติงานในองคกร 30.00 
   2) มีการใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานในการแสวงหาความรูจากภายนอก
องคกรดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกร 

25.00 

   3) มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเพื่อนรวมงานในดานสวัสดิการ ดวยปจจัยของ
ตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกร 

20.00 

   4) สนับสนุนชุมชนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

13.00 

   5) มีความเอ้ือเฟอและเสียสละ ทั้ง ความคิด แรงกาย และแรงใจ หรือ
แมแตปจจัยของตนเองเพื่อประโยชนของสวนรวม 

12.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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แบบประเมินชุดท่ี 3 ประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
       ฝายสภา  
 ประกอบไปดวยสมาชิกสภา อปท. ทั้ง 2 เขต เขตละ 6 ราย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 12 ราย 
สําหรับการใหคะแนนการประเมินในแตละตัวชี้วัดในแตละประเด็น กําหนดได ดังนี ้
 

ระดับการประยุกตใช รอยละของการปฏิบัติ ระดับคะแนน 
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติ รอยละ 0.00  0 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด นอยกวารอยละ 40 ของการปฏิบัติ 1 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอย รอยละ 40 – 50 ของการปฏิบัติ 2 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง รอยละ 51 – 70 ของการปฏิบัติ 3 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมาก รอยละ 71 – 85 ของการปฏิบัติ 4 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด  มากกวารอยละ 85 ของการปฏิบัติ 5 คะแนน 
 

 ประเด็นของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ฝายสภาของ อปท. สามารถ
ปฏิบัติไดจํานวน 3 ประเภท และมีระดับนํ้าหนักของคะแนนการประเมินแสดงดังตารางที่  
3.15 – 3.17 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 3.15  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตของฝาย 
สภาที่นําไปประยุกตใช 

(1) ประเภทคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตท่ีนําไปประยุกตใช  ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) ไมมีการใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเอง
และพวกพอง 

35.00 

   2) มีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองดวยความ
ซื่อสัตยหรือไมมีอคติสวนบุคคล 

30.00 

   3) มีการสนับสนุนกิจกรรมของ อปท. ในการสงเสริมความซื่อสัตย
สุจริตของคนในชุมชน 

20.00 

   4) ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบความ
โปรงใสในการทํางานแตละโครงการของฝายบริหาร 

15.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.16  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความอดทนและความ 
  ขยันหมั่นเพียรของฝายสภาที่นําไปประยุกตใช 
 

(2) ประเภทคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียร 
ท่ีนําไปประยุกตใช 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) มีการจัดทําประชาพิจารณและประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ขอรองเรียนของชุมชน  

17.00 

   2) มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนคําวิจารณของเสียง
สวนนอยในที่ประชุม (รายงานการประชุม / รายงานการจัดทําประชา
พิจารณ) 

16.00 

   3)  มีความอดทนตอปญหาและอุปสรรคจากเหตุสุดวิสัยที่ทําใหสภาตองอดทน  15.00 
   4) ไมตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไม
เห็นดวยกับการดําเนินงานในการประชุมสภา 

14.00 

   5) มีการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชนและ
ชุมชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการอยางเห็นไดชัด  

12.00 

   6) มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและอยางตอเน่ือง 

10.00 

   7) มุมานะในการทํางาน 9.00 
   8) มีความกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของ
ตนเองใหดีขึ้น 

7.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.17  ประเภทและระดับนํ้าหนักคะแนนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผของฝายสภา
  ที่นําไปประยุกตใช 
 

(3) ประเภทคุณธรรมความเอื้อเฟอเผ่ือแผท่ีนําไปประยุกตใช ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 50.00 
   2) เปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน ขาราชการ และลูกจางทุกคน  (มีมนุษยสัมพันธดี) 30.00 
   3) มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผในการทํางานเปนทีมของสภา อปท. ในการ
ทํางานในพื้นที่ 

20.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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แบบประเมินชุดท่ี 4 ประเมินระดับของการมีสวนรวมของ อปท. กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
       โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชน 
 ประกอบไปดวย ผูนําชุมชน ผูนํากลุมสตรี ผูนํากลุมเยาวชน ผูนํากลุมผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส รวมถึงผูพิการ ผูนํากลุมอาชีพ ผูนํากลุมอาสาสมัครประจําหมูบานตาง ๆ เชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
และชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) จํานวนทั้งสิ้น 25 ราย สําหรับการใหคะแนนการ
ประเมินในแตละตัวชี้วัดในแตละประเด็น สามารถกําหนดไดดังนี้  
 

ระดับการประยุกตใช รอยละของการปฏิบัติ ระดับคะแนน 
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติ รอยละ 0.00  0 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด นอยกวารอยละ 40 ของการปฏิบัติ 1 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอย รอยละ 40 – 50 ของการปฏิบัติ 2 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง รอยละ 51 – 70 ของการปฏิบัติ 3 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมาก รอยละ 71 – 85 ของการปฏิบัติ 4 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด  มากกวารอยละ 85 ของการปฏิบัติ 5 คะแนน 
 
 ประเด็นของการมีสวนรวมของ อปท. กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมโครงการตาม
แผนพัฒนาชุมชน และโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชน สามารถปฏิบัติไดจํานวน 4 ประเภท และ 
มีระดับนํ้าหนักของคะแนนการประเมิน แสดงดังตารางที่ 3.18 – 3.21 ดังนี ้
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ตารางท่ี 3.18  ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมดานการวางแผน 
  โครงการตาง ๆ ทั้งที่อยูในแผนและไมอยูในแผนพัฒนาชุมชน 
 

(1) ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมดานการวางแผน
โครงการตาง ๆ ท้ังท่ีอยูในแผนและไมอยูในแผนพัฒนาชุมชน 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน   35.00 
   2) จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  25.00 
   3) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  22.00 
   4) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานโครงการ 
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน 

18.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.19  ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และ 
  ดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ทั้งที่อยูในแผนและไมอยูในแผนพัฒนาชุมชน 
 

(2) ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
และดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ท้ังท่ีอยูในแผนและไมอยูในแผนพัฒนา 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) สัดสวนของประชาชนที่มสีวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือ
บริหารงาน  

35.00 

   2) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  28.00 
   3) สัดสวนของประชาชนที่มสีวนรวมในการเปนผูชักชวนหรือประชาสัมพันธ  20.00 
   4) สัดสวนของประชาชนที่มสีวนรวมในการดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว  10.00 
   5) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/
ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  

7.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
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ตารางท่ี 3.20  ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการจัดสรรและรับ 
  ผลประโยชนจากการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ทั้งที่อยูในแผนและไมอยูใน
  แผนพัฒนาชุมชน 
 

(3) ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการจัดสรรและรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ท้ังท่ีอยูในแผนและ 

ไมอยูในแผนพัฒนาชุมชน 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรและรับผล 
ประโยชนใหถูกตอง  

50.00 

   2) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  30.00 
   3) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานตอการจัดสรร
และรับผลประโยชนตาง ๆ  

20.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
ตารางท่ี 3.21 ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการติดตาม และ 
  ประเมินผลโครงการตาง ๆ ทั้งที่อยูในแผนและนอกแผนพัฒนาชุมชน 
 

(4) ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ท้ังท่ีอยูในแผนและนอกแผนพัฒนาชุมชน 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   1) จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ   30.00 
   2) จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ   20.00 
   3) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงติดตาม และประเมินผล
ติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ  

15.00 

   4) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ  

12.00 

   5) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหาติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ  

10.00 

ที่มา : จากการ Focus group  



47 
 

ตารางท่ี 3.21 ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการติดตาม และ 
  ประเมินผลโครงการตาง ๆ ทั้งที่อยูในแผนและนอกแผนพัฒนาชุมชน (ตอ) 
 

(4) ประเด็นและระดับนํ้าหนักคะแนนของการมีสวนรวมในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ท้ังท่ีอยูในแผนและนอกแผนพัฒนาชุมชน 

ระดับนํ้าหนัก
คะแนน (%) 

   6) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไขปญหา
ติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ  

8.00 

   7) สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานโครงการที่
มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  

5.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการ Focus group  
 
 ในสวนของการประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และอนามัยและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นักวิจัยไดทําการประเมิน
จากกลุมแกนนําชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในประเด็นของการบริหารจัดการองคกร อปท. อยางมีคุณธรรมกับการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง มีผลตอระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนในทองถิ่นตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองใดบางและถาสงผลจริง การบริหารจัดการดังกลาวสงผลมากนอยใน
ระดับใด ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของตัวแทนประชาชนในพื้นที่ประกอบ
ไปดวย ผูนําชุมชน ผูนํากลุมสตรี ผูนํากลุมเยาวชน ผูนํากลุมผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส รวมถึง 
ผูพิการ ผูนํากลุมอาชีพ ผูนํากลุมอาสาสมัครประจําหมูบานตาง ๆ เชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) และ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) สรุปไดประเด็นหลักของการบริหารจัดการ อปท. อยางมีคุณธรรมที่
สงผลตอความอยูดีมีสุขของชุมชนดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได  
3 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี ้
 สําหรับประเด็นที่  (1) – (3) น้ันจะเห็นไดวา การมีสวนรวมของชุมชนและ อปท. จะสงผล
ตอความอยูดีมีสุขของชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะการมีผูนําที่ดี (อาจหมายถึงมีคุณธรรมที่ดี
ดวย) ซึ่งอาจหมายถึง ผูนําระดับ อปท. คือ นายก อปท. ดวย มีรายละเอียดดังนี ้
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  (1) ความอยูดีมีสุขจากการที่อยูในชุมชนที่ดี ไดแก การมีเพื่อนบานที่ดีมี
วัฒนธรรมที่ดี ชุมชนเอ้ือเฟอเผื่อแผใหกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย 
ตอกัน ไมขัดแยงกัน อยูแบบชุมชนทองถิ่นที่ไมมีความแตกตางกันมากนัก รวมถึงการมีผูนําชุมชน
ที่ดี ซึ่งจะทําใหลูกบานมีความรูสึกอยูดีมีสุขมากขึ้น  
  (2) ความอยูดีมีสุขจากความปลอดภัยในชุมชนที่ตนเองอยูอาศัย ไดแก ความ
ปลอดภัยจากขโมย ไมมีอาชญากรรม รวมถึงไมมียาเสพติด และการพนัน เปนตน  
  (3) ความอยูดีมีสุขจากการไดรับการดูแลและสนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่น 
ไดแก อบต. หรือเทศบาลตําบล ที่ไดใหการสนับสนุน ใหความดูแลเอาใจใส หรือชวยเหลือในยาม
ฉุกเฉิน เชน การดูแลบุตรหลายใหเขาเรียนในศูนยเด็กเล็กของ อปท. การเอาใจใสผูสูงอายุหรือ 
ผูพิการหรือผูดอยโอกาสที่ชวยเหลือตนเองไมไดใหมีอาชีพ มีรายได  ดังน้ันการวิจัยของนักวิจัยจึง
ไดทําการประเมินการบริหารจัดการองคกร อปท. ของนายก อปท. ที่ประชาชนจะมีสวนรวม
ประเมินวา นายก อปท. ของตนเองมีคุณธรรมมากนอยเพียงใด และมีความสอดคลองกับความอยูดี
มีสุขของประชาชนในทองถิ่นน้ันหรือไม นอกจากน้ีนักวิจัยยังไดใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth) เพื่อสัมภาษณผูบริหารขององคกร อปท. ซึ่งเปนผูที่กําหนดทิศทางของนโยบายการ
สงเสริมและยกระดับคุณธรรมในองคกร อปท. ในประเด็นของ “กระบวนการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรมในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ประกอบไปดวยประเด็นตาง ๆ 
ดังนี้    
  (1) คุณธรรมสําคัญที่ผูบริหารใชในการบริหารจัดการองคกรและทําใหประสบ
ความสําเร็จ  
  (2) วิธีการที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนากาบริหารจัดการ
องคกรอยางมีคุณธรรม 
  (3) วิธีการที่ทานนําเอาคุณธรรมไปใชในการบริหารจัดการทองถิ่นเพื่อพัฒนา 
สังคมและวัฒนธรรมที่เห็นผลเปนเชิงรูปธรรมไดชัดเจน 
  (4) ทานมีวิธีการหรือแนวปฏิบัติอยางไรที่จะทําตนใหเปนคนมีคุณธรรม 
  (5) เทคนิคหรือวิธีการที่ทานใชในการกระตุนหรือสรางแรงจูงใจใหบุคลากรใน
องคกรตลอดจนชุมชนมีการทํางานที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม 
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3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม ปที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการองคกรของ อปท. จากการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเกิดการขยายตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นสู 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
อาศัยคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ เพื่อประยุกตใชในการบริหาร
จัดการขององคกร ไดแก 1) ความซื่อสัตยสุจริต 2) ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร 3) ความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ดังน้ันเพื่อเปนการตอยอดการพัฒนาการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. ที่เปนตนแบบของการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม การวิจัยไดวิจัยถึงการสงเสริมการมีสวนรวมในการทํางานรวมกับชุมชน ทั้งการมี
สวนรวมในแผนพัฒนาชุมชน การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอนหรือทุกกิจกรรมที่
อยูนอกแผนพัฒนาชุมชน โดยลักษณะของการวิจัยคร้ังน้ีจะใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับบุคลากร
ของ อปท. ทั้ง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายผูปฏิบัติการ และฝายสภา อปท. โดยมีจุดมุงหมายให
ผู เขารวมการวิจัยมีความเขาใจตนเองมากขึ้นในการบริหารอยางมีคุณธรรม และสามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองในฐานะที่ตองรับใชประชาชน เพื่อที่จะทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวสงผลตอการขับเคลื่อนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงใน อปท. รวมกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนและไดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน คือ 
 1) การวางแผน (Plan) เปนแนวทางที่บุคลากรทั้ง 3 ฝาย ของ อปท. วางแผนในการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน อปท. ใหเปนไปตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการมีสวนรวมกับชุมชนที่จะทําใหชุมชนเขามามีบทบาท
และสวนรวมในการบริหารองคกร เพื่อใหเกิดความอยูดีมีสุขของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไดตอไป 
 2) การปฏิบัติ (Action) เปนการดําเนินตามแนวทางที่ไดวางแผนไวอยางมีเหตุผล สามารถ
ปรับแกไขไดใหเหมาะสมกับสถานการณทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 3) การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตการณโดยนักวิจัยทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลที่
ไดจากวิเคราะหเพื่อนําไปสูผลสะทอนกลับ 
 4) การสะทอนกลับ (Reflection) เปนการประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน โดยการ
สังเกตแลวนําเอาขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทางแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนในการ
ดําเนินงานคุณธรรมในองคกรตอไป 
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 การพัฒนาตามกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถแสดงไดดังแบบจําลองการวิจัย (ภาพที่  3.1) 
และแผนการดําเนินงานโครงการวิจัย (ภาพที่ 3.2) ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรที่สามารถยกระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ดวยคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย สามารถอธิบายไดวา การประยุกตใชคุณธรรม 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรทั้ง 3 ฝาย ไดแก ฝายผูบริหาร อปท. 
ฝายปฏิบัติงาน อปท. และฝายสภา อปท. รวมกับการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชนดวยการ 
วางแผนการทํางาน การติดตาม และประเมินผล ที่มีระบบการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
จะกอใหเกิดแนวทางการยกระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมในการบริหารจัดการของ 
อปท. ที่นําไปสูความอยูดีมีสุขของชุมชนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม อยางแทจริง  

การประยุกตใชคุณธรรม 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการบริหารจัดการองคกร 3 ฝาย 

การมีสวนรวมในการทํางานของชุมชน
รวมกับ อปท. ดานการวางแผน 

การทํางาน การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการยกระดับการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม 

ในการบริหารจัดการของ อปท. 
และความอยูดีมีสุขของชุมชน 

ความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน 
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ภาพที่ 3.2 แผนการดําเนินงานการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 
ของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3 

แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม ปท่ี 3 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดับจังหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแบบติดตามและประเมินผลตนแบบการพัฒนา ฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลุมเปาหมาย 13 อปท. 

ฝกอบรมโครงการติดตามและประเมินผล 
ดวยหลักธรรมาภิบาลบนฐานแนวคิดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ติดตามความกาวหนา 

ชุมชนรวมกับ อปท. ดําเนินงานระยะท่ี 1 ประเมินผล System analysis ครั้งท่ี 1 

แลกเปล่ียนเรียนรูรายงานผลการประเมินวิเคราะห ปญหาอุปสรรคและความสําเร็จ 

ประเมิน HSI เพื่อสรุปผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ดวยแนวคิดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แลกเปล่ียนเรียนรูความสําเร็จ 
พัฒนาระบบแนวคิดคุณธรรม 

สรุปผลทํารายงาน 

ถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรู 
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 จากภาพที่ 3.2 แผนการดําเนินงานการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 (1) การดําเนินงานวิจัยเนนการบูรณาการทํางานรวมกันกับชุมชนและหนวยงานภาคีอยาง
แทจริง โดยเร่ิมจากการระดมความคิดเห็นของนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทําแบบติดตามและ
ประเมินผลตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 (2) คณะนักวิจัยจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการชี้แจงการดําเนินงานใหกับ
กลุมเปาหมาย จํานวน 13 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อนําไปสูการฝกอบรมโครงการติดตามและ
ประเมินผลดวยหลักธรรมาภิบาลบนฐานแนวคิดคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อปท. 
จากน้ันทําการประเมินผล System analysis (การประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมและประเมิน
ความอยูดีมีสุขของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) พรอมกับสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รายงานผลการประเมินวิเคราะห ปญหาอุปสรรค และความสําเร็จของการดําเนินงานตลอด
ระยะเวลาของการวิจัย 
 (3) นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญประเมิน HSI เพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดวยแนวคิดคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับถอดบทเรียนและ
สังเคราะหองคความรูการดําเนินงานวิจัยในภาพรวมที่เปนตนแบบของจังหวัดเชียงใหม อันจะ
นําไปสูการขยายผลสูพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล  
 ในสวนของการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี นักวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบ 
สอบถามที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง 13 อปท. โดยแบงลําดับการวิเคราะห
ขอมูลและการอภิปรายผลการวิจัยได 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  ใชวิธีประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนาดวยการหาคาความถี่และคารอยละ 
อภิปรายผลโดยใชตารางเปนสวนประกอบ 
 ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะหคาคะแนนของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกันในแตละฝาย ในองคกรของ อปท. อันไดแก คาคะแนนของการประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายบริหาร คาคะแนนของการประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายปฏิบัติงาน และคาคะแนนของการประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายสภา อปท. โดยใชวิธีประมวลผลทางหลักสถิติ
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เชิงพรรณนา ดวยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใหคะแนนสําหรับการประมาณคา
ตามแบบ Likert Scale แกคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เปน 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ อภิปรายผลโดยใชตารางเปนสวนประกอบ กําหนดการใหคะแนนคําตอบของผลการ
ประเมินดังนี้  
 

ระดับการประยุกตใช รอยละของการปฏิบัติ ระดับคะแนน 
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติ รอยละ 0.00  0 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด นอยกวารอยละ 40 ของการปฏิบัติ 1 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับนอย รอยละ 40 – 50 ของการปฏิบัติ 2 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง รอยละ 51 – 70 ของการปฏิบัติ 3 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมาก รอยละ 71 – 85 ของการปฏิบัติ 4 คะแนน 
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด  มากกวารอยละ 85 ของการปฏิบัติ 5 คะแนน 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดกลุมตัวอยางทั้ง 13 อปท. ใหอยูในระดับของความพอเพียงของการ
ประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการขององคกร อปท. ตามระดับของการพัฒนา โดยนักวิจัย
ใชวิธีการทางสถิติอยางงาย  คือ คารอยละ แลวนํามาแบงเกณฑคะแนนเพื่อความเหมาะสมในการ
จัดระดับการพัฒนาสูความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS version 16 จากการประเมิน อปท. จํานวน 13 แหง ในจังหวัดเชียงใหม นักวิจัย
สรุปผลการประเมินระดับคะแนนของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของแตละฝายขององคกรตอระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการ
องคกรทั้ง 3 ฝาย   
  
 




