
 
บทที ่4 

ผลการประเมินการประยุกตใชคุณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบ 

การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 
 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” นักวิจัยสามารถอธิบายผลการวิจัยในประเด็นของการพัฒนาคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปใชในการบริหารจัดการของ อปท. โดยแสดงใหเห็นถึง
รายละเอียดของการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาว ของแตละฝายทั้ง ฝายผูบริหาร ฝายผูปฏิบัติการ
และฝายสภา ของ อปท. เพื่อที่จะทําใหทราบวาการที่จะยกระดับความพอเพียงของคุณธรรมให
สูงขึ้นควรที่จะพัฒนาหรือเนนคุณธรรมใด โดยมีตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  
4.1 ผลการวิเคราะหระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ  
      บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
  การวิจัยไดวัดระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง  
3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
กับฝายตาง ๆ ในการบริหารจัดการองคกรของ อปท. ไดแก ฝายผูบริหาร (ฝายการเมือง) ฝาย
ผูปฏิบัติงาน และฝายสภา อปท. ทั้งน้ีผลการวิจัยสามารถวิเคราะหระดับของการประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 13 อปท. โดยอธิบายผลการวิเคราะหในฝาย 
ตาง ๆ ทั้งสิ้น 3 ฝาย ไดแก ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของฝายบริหาร ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝาย
ผูปฏิบัติงาน และระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายสภา 
อปท. และนํามาสรุปเปนภาพรวมของ อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการ
ประเมินแบบระหวางกลุมและการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1) ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูบริหาร 
   การวิจัยไดประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ของฝายผูบริหาร (ฝายการเมือง) คือ ทีมของนายก อปท. อันจะเปนการสะทอน
ถึงการนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารองคกรในฐานะของ
ผูบริหารองคกร โดยการประเมินแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) ไดแก การประเมิน
ภายในฝายผูบริหารดวยกันเอง และการประเมินภายนอกโดยฝายผูปฏิบัติงานและฝายสภา จากน้ัน
นักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ฝายผูบริหารไว 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง และนํามาสรุปเปน
ภาพรวมของฝายผูบริหาร อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการประเมินแบบ
ระหวางกลุม และการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.1 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.1 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูบริหาร อปท. 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

1. อบต.
บานกลาง 

1) ฝายผูบริหาร 99.72 100.00 99.78 99.78 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 99.32 97.20 94.98 98.46 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 95.45 98.60 94.44 95.98 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 97.66 98.39 95.70 97.61 มากท่ีสุด 

2. อบต. 
แมทาชาง 

1) ฝายผูบริหาร 97.76 93.50 100.00 97.13 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 96.31 98.12 98.25 96.87 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 94.73 95.50 98.08 95.22 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 95.89 96.02 98.52 96.18  มากท่ีสุด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
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ตารางท่ี 4.1 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูบริหาร อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

3. อบต. 
นํ้าแพร 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 95.62 100.00 91.11 96.05 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 98.35 99.80 92.86 98.09 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 89.09 93.16 92.08 90.21 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 93.64 96.85 92.16 94.13  มากท่ีสุด 

4. อบต. 
มะขุนหวาน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 100.00 99.26 98.92 99.74 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 88.15 92.16 93.21 89.45 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 87.97 96.69 95.20 90.43 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 90.44 95.62 95.25 91.95  มากท่ีสุด 

5. อบต. 
กื้ดชาง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 99.14 99.60 100.00 99.32 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 87.32 96.81 97.71 90.26 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 89.30 96.47 100.00 91.81 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 90.58 97.22 99.20 92.77  มากท่ีสุด 

6. อบต. 
ยุหวา 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 75.86 81.55 91.91 78.61 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 90.97 82.36 76.40 87.79 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 82.67 86.68 91.27 84.34 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 84.22 84.14 86.20 84.40 มาก 

7. อบต.
หวยทราย 

1) ฝายผูบริหาร 72.73 95.28 63.09 76.27 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 72.12 77.93 74.64 73.54 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 91.47 90.02 77.74 89.81 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 80.95 86.84 73.73 81.41 มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
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ตารางท่ี 4.1 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูบริหาร อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

8. ทต. 
สันผักหวาน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 83.02 83.19 84.34 83.19 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 77.82 78.21 84.02 78.52 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 81.36 76.85 78.66 80.19 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 80.45 78.59 81.67 80.20 มาก 

9. ทต. 
แมคือ 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 91.43 89.35 66.60 88.53 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 75.22 84.28 79.44 77.45 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 53.36 66.91 89.63 59.70 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 68.63 77.48 81.46 71.68 มาก 

10. อบต.
บานหลวง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 66.16 64.20 65.60 65.71 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 66.07 53.01 65.22 63.37 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 59.20 59.17 68.20 60.09 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 63.00 58.02 66.64 62.37 ปานกลาง 

11. อบต. 
แมวิน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 62.36 74.09 57.23 64.19 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 63.89 86.26 62.02 68.18 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 57.30 44.61 60.18 55.05 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 60.62 65.09 60.24 61.47 ปานกลาง 

12. อบต.
เทพเสด็จ 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 46.21 58.95 69.39 51.08 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 70.59 86.12 80.80 74.72 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 80.46 80.92 71.55 79.66 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 70.15 78.35 74.36 72.21 มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
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ตารางท่ี 4.1 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูบริหาร อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

13. อบต.
บานปง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 42.81 53.04 54.45 46.02 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 40.55 60.50 60.58 46.54 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 68.51 64.77 68.44 67.76 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 53.58 60.93 62.89 55.98 ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและ 
  คาถวงนํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
 
  ผลการประเมินผูบริหารแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) โดยฝาย 
ผูประเมินผูบริหารมาจากฝายผูปฏิบัติงานและฝายสภา อปท. และมีการประเมินภายในกลุม
ผูบริหารดวยกันเองพบวา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5 แหง ที่ฝายผูบริหารมีการ
ประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในระดับมากที่สุด ไดแก อบต.บานกลาง อบต. 
แมทาชาง อบต. นํ้าแพร อบต .มะขุนหวาน และอบต.กื้ดชาง สวน อปท.  ที่ผูบริหารมีการ
ประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในระดับมากพบวา มีจํานวน 5 อปท. ไดแก อบต.
ยุหวา อบต.หวยทราย ทต.สันผักหวาน ทต.แมคือ และอบต.เทพเสด็จ สวนที่เหลืออีก 3 อปท. คือ 
อบต.บานหลวง อบต.แมวิน และอบต.บานปง ทีมผูบริหารมีการประยุกตใชคุณธรรมในการ
บริหารจัดการองคกรในระดับเพียงปานกลางเทานั้น (ตารางที่ 4.1) 
 
 2) ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูปฏิบัติงาน 
  การวิจัยไดประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผของฝายผูปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการและลูกจางองคกร อันเปน
การสะทอนถึงการนําเอาคุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินงานรวมกับ
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ฝายผูบริหารและตัวแทนประชาชนที่เขามาทํางานในบทบาทของสภา อปท. โดยการประเมินแบบ 
องครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) ไดแก การประเมินภายในฝายผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 
และการประเมินภายนอกโดยฝายผูบริหารและฝายสภา จากน้ันนักวิจัยไดกําหนดเกณฑการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายปฏิบัติงาน 3 ระดับ คือ
ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง และนํามาสรุปเปนภาพรวมของฝายผูปฏิบัติงานใน
องคกร อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการประเมินแบบระหวางกลุม และ
การประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.2 ดังนี้   
 
ตารางท่ี 4.2 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูปฏิบัติงาน อปท. 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

1. อบต. 
บานกลาง 

1) ฝายผูบริหาร 96.02 92.91 96.67 95.47 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 79.83 82.91 70.71 79.54 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 92.23 85.77 88.65 90.58 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 91.08 87.69 87.87 90.08 มากท่ีสุด 

2. อบต. 
แมทาชาง 

1) ฝายผูบริหาร 73.05 69.28 70.14 72.01 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 93.84 95.82 92.35 94.09 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 92.09 89.01 92.02 91.47 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 85.78 83.47 84.43 85.18 มากท่ีสุด 

3. อบต. 
นํ้าแพร 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 76.19 67.95 72.56 74.18 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 92.95 89.66 91.84 92.18 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 92.06 90.48 92.39 91.78 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 86.68 82.43 85.34 85.70 มากท่ีสุด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
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ตารางท่ี 4.2 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูปฏิบัติงาน อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

4. อบต. 
มะขุนหวาน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 97.72 73.09 96.67 92.69 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 83.97 65.98 94.17 81.39 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 82.66 70.22 91.35 81.04 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 88.19 70.38 93.78 85.19 มากท่ีสุด 

5. อบต. 
กื้ดชาง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 77.57 78.01 77.42 77.65 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 91.77 78.17 95.14 89.39 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 90.78 75.95 92.48 87.99 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 86.36 77.12 87.74 84.65 มาก 

6. อบต. 
ยุหวา 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 66.53 90.17 95.98 74.20 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 88.92 84.42 96.36 88.77 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 80.00 71.60 89.90 79.31 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 77.07 80.66 93.32 79.41 มาก 

7. อบต.
หวยทราย 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 53.37 61.33 95.63 59.19 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 87.59 76.95 79.46 84.65 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 89.36 75.10 69.01 84.47 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 76.41 70.65 80.42 75.66 มาก 

8. ทต. 
สันผักหวาน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 53.86 55.93 54.92 54.38 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 87.45 87.17 87.55 87.41 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 90.29 67.46 49.64 81.66 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 76.97 67.37 59.07 73.26 มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
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ตารางท่ี 4.2 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูปฏิบัติงาน อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

9. ทต. 
แมคือ 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 95.00 68.33 55.91 85.76 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 57.80 64.09 58.26 59.11 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 70.03 73.11 73.80 71.02 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 76.32 69.63 64.43 73.80 มาก 

10. อบต.
บานหลวง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 79.77 51.54 84.19 74.56 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 71.25 75.00 85.05 73.38 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 84.60 52.40 88.33 78.53 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 80.24 56.62 86.23 76.11 มาก 

11. อบต. 
แมวิน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 73.66 63.43 62.68 70.52 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 68.95 78.42 82.50 72.20 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 63.98 77.38 77.72 68.03 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 68.36 72.71 73.41 69.74 ปานกลาง 

 12. อบต.
เทพเสด็จ 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 59.79 56.84 33.96 56.61 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 74.43 64.75 71.57 72.21 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 81.68 67.00 59.44 76.52 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 72.57 62.99 52.95 68.69 ปานกลาง 

13. อบต.
บานปง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 41.22 51.93 71.46 46.39 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 73.60 58.79 66.40 69.92 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 53.59 40.49 73.87 53.00 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 53.27 48.16 71.53 54.07 ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
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 ผลการประเมินผูปฏิบัติงานแบบองครวมดวยวิธีการแบบสามเสา (Triangulate) 
โดยฝายผูประเมินผูปฏิบัติงานมาจากฝายผูบริหารและฝายสภา อปท. และมีการประเมินภายใน
กลุมผูปฏิบัติงานดวยกันเอง พบวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 4 แหง ที่ฝายผูปฏิบัติงาน
มีการประยุกตใชคุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับมากที่สุด ไดแก อบต.บานกลาง อบต. 
แมทาชาง อบต.นํ้าแพร และอบต.มะขุนหวาน  
 
 3) ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายสภา 
อปท.  
  การวิจัยไดประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ของฝายสภา อปท. ซึ่งมาจากตัวแทนของชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองในการตรวจสอบและพิจารณาความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามวิสัยทัศน และโครงการของคณะผูบริหาร ซึ่งจะเปนการสะทอนถึงการนําเอา
คุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานรวมกับฝายผูบริหาร และฝาย
ปฏิบัติงาน โดยการประเมินแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) ไดแก การประเมิน
ภายในฝายสภาดวยกันเองและการประเมินภายนอก โดยฝายผูบริหารและฝายผูปฏิบัติงาน จากน้ัน
นักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ฝายสภาไว 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง และนํามาสรุปเปน
ภาพรวมของฝายสภา อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมิน ทั้งการประเมินแบบ
ระหวางกลุม และการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.3 ดังนี้   
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายสภา อปท. 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

1. อบต.
บานกลาง 

1) ฝายผูบริหาร 97.00 92.44 94.63 95.85 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 83.77 82.47 84.44 83.58 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 98.85 83.69 89.37 94.87 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 92.08 86.70 89.50 90.75 มากท่ีสุด 

2. อบต. 
แมทาชาง 

1) ฝายผูบริหาร 91.37 73.40 70.97 85.73 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 97.29 91.10 85.51 94.87 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 88.80 90.37 92.58 89.49 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 93.22 83.87 81.11 90.14 มากท่ีสุด 

3. อบต. 
นํ้าแพร 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 89.03 84.63 75.17 86.77 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 81.52 78.91 93.22 82.17 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 78.48 91.00 98.60 82.99 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 83.92 83.62 87.07 84.18 มาก 

4. อบต. 
มะขุนหวาน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 83.00 79.05 78.40 81.75 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 91.64 89.23 89.68 90.96 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 77.21 79.58 80.77 78.04 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 85.90 83.23 83.39 84.69 มาก 

 5. อบต. 
กื้ดชาง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 100.00 91.64 63.07 94.64 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 92.06 97.33 76.37 91.54 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 74.58 91.92 98.00 80.39 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 91.74 93.97 75.37 90.55 มากท่ีสุด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายสภา อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

6. อบต. 
ยุหวา 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 42.50 83.60 92.20 55.69 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 84.78 73.72 83.40 82.43 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 80.00 52.06 40.55 70.47 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 82.50 73.34 78.35 80.02 มาก 

7. อบต.
หวยทราย 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 94.77 38.25 94.93 83.48 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 84.92 77.72 83.70 83.36 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 84.46 76.86 79.35 82.43 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 88.76 61.76 87.32 83.22 มาก 

8. ทต. 
สันผักหวาน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 51.52 52.86 49.57 51.59 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 81.03 84.24 83.14 81.88 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 84.80 85.60 82.00 84.68 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 69.98 71.96 69.48 70.32 มาก 

9. ทต. 
แมคือ 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 91.00 72.13 91.13 87.24 มากที่สุด 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 57.36 84.71 77.98 64.89 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 73.44 74.46 93.62 75.66 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 74.03 77.62 86.37 75.98 มาก 

10. อบต.
บานหลวง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 60.20 80.86 59.93 64.31 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 85.55 82.66 98.80 86.30 มากที่สุด 
3) ฝาย สภา อปท. 66.24 78.79 60.00 68.13 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 71.55 81.17 75.49 73.87 มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายสภา อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร(รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

11. อบต. 
แมวิน 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 70.33 73.79 71.00 71.09 มาก 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 71.68 82.22 87.21 76.50 มาก 
3) ฝาย สภา อปท. 54.27 61.94 84.28 58.81 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 67.66 74.79 80.14 70.80 มาก 

12. อบต.
เทพเสด็จ 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 45.83 50.45 25.13 44.69 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 47.69 55.71 43.60 48.89 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 90.51 41.26 43.77 75.99 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 55.51 50.72 36.25 52.63 ปานกลาง 

13. อบต.
บานปง 
 
 

1) ฝายผูบริหาร 65.33 57.72 70.73 64.35 ปานกลาง 
2) ฝายผูปฏิบัติงาน 67.53 61.27 64.17 65.94 ปานกลาง 
3) ฝาย สภา อปท. 57.00 38.60 40.00 51.62 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 64.54 55.32 61.96 62.44 ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุมและคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม 
 
 ผลจากการประเมินสภา อปท. แบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) 
โดยฝายผูประเมินสภา อปท. มาจากฝายผูบริหารและฝายผูปฏิบัติงาน และมีการประเมินภายใน
กลุมสภาดวยกันเอง พบวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 แหง ที่ฝายสภา อปท. มีการ
ประยุกตใชคุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับมากที่สุด ไดแก อบต.บานกลาง อบต. 
แมทาชาง และอบต.กื้ดชาง 
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4.2 ผลการวิเคราะหระดับความพอเพียงของการพัฒนาคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรของ 
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม  
 จากผลการประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของฝายผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และสภา อปท. ดังตารางที่ 4.1 - 4.3 ขางตน นักวิจัยไดนํามาสรุป
เปนภาพรวมของระดับความพอเพียงของการพัฒนาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการองคกรของ อปท. ทั้ง 13 แหง โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมิน ทั้ง
การประเมินแบบระหวางกลุมและการประเมินภายในกลุม  
 1) อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
  จากการวิจัยพบวา อบต.บานกลาง มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมากที่สุด สูงถึงรอยละ93.95 ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมากที่สุด (รอยละ 97.61) รองลงมาคือ ฝายสภา (รอยละ 
90.75) และฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ 90.08) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ อบต.บานกลาง มี
การประยุกตใชคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 94.52) แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางโปรงใส และเปนไปตามเงื่อนไขความเพียงพอของ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความอดทนและความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 
92.89) และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 92.03) เปนลําดับรองลงมา ทั้งน้ีเปนที่สังเกตวา สําหรับ
การประยุกตใชคุณธรรมของฝายสภาน้ัน จะใหความสําคัญกับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ
มากกวาความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งน้ีเพราะสภา อปท. เปนตัวแทนชุมชน มีความ
ใกลชิดชุมชนเปนอยางมาก จึงใหความสําคัญกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกคนในชุมชนของตนเอง
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตนเองไดรับคัดเลือกเขามาทํางาน (ตารางที่ 4.4)  
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ตารางท่ี 4.4 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง 
 

ฝาย 
 

 

ความซื่อสัตย
สุจริต 

 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรมฯ 

ฝายผูบริหาร 97.66 98.39 95.70 97.61 มากที่สุด 
ฝายผูปฏิบัติงาน 91.08 87.69 87.87 90.08 มากที่สุด 
ฝาย สภา อปท. 92.08 86.70 89.50 90.75 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 94.52 92.89 92.03 93.95 มากที่สุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การถวง
 นํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนัก โดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต.
บานกลาง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  1.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต. บานกลาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. รอยละ 97.61 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑ 
มากที่สุด ทั้งนีใ้นสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือ รอยละ 97.66 คะแนน เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและ
นโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับชุมชนทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังยังทําไดไมมากเทาที่ควร สวน
คุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร คะแนนที่ไดคือ รอยละ 98.39 โดยมีจุดออนในประเด็น
ของการไมตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงาน
ของ อปท. และในสวนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือ รอยละ 95.70 ซึ่งใน
ประเด็นของการใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานและลูกนองในการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกร
ดวยปจจัยของผูบริหารหรือปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งสวนน้ียังไมไดรับความเอ้ือเฟอเผื่อแผมากนัก 
(ภาคผนวก ก) 
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  1.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต. บานกลาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 90.08 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 91.08 
ซึ่งพบวาจุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือพนักงานยังมีขอบกพรองในการใช
วิชาชีพในการบริหารแตละฝายของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริต ในสวนของความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร คะแนนที่ไดคือรอยละ 87.69 โดยยังมีจุดออนในประเด็นของการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน 
ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและเปนไปอยางตอเน่ือง และ
สําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 87.87 พบวา พนักงานมีการสนับสนุน
ชุมชนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนยังไมมากนัก (ภาคผนวก ข) 
  1.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต. บานกลาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 90.75 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 92.08 เพราะ
ฝายสภาใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใสในการ
ทํางานแตละโครงการของฝายบริหารไมมากเทาที่ควร เชนเดียวกับสวนของคุณธรรมความอดทน
และขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่ไดคือรอยละ 86.70 ทั้งนี้เพราะสภามีการจัดทําประชาพิจารณและ
ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนของชุมชนไมตอเน่ืองและสม่ําเสมอ และในสวน
ของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือ 89.50 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวมอยางเห็นไดชัดเจน (ภาคผนวก ค) 
 
 2) อบต.แมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  จากการวิจัยพบวา อบต.แมทาชาง มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมากที่สุด สูงถึงรอยละ 91.42 ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมากที่สุด (รอยละ 96.18) รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน 
(รอยละ 85.18) และฝายสภา (รอยละ 90.14) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝายของ อบต.แมทาชาง  
มีการประยุกตใชคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 91.95) แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางโปรงใส เปนไปตามเงื่อนไขความพอเพียงของเศรษฐกิจ
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พอเพียง สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 90.98) และความอดทน
และความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 89.80) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.5)  
 
ตารางท่ี 4.5 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.แมทาชาง อ.หางดง 
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรมฯ 

ฝายผูบริหาร 95.89 96.02 98.52 96.18 มากที่สุด 
ฝายผูปฏิบัติงาน 85.78 83.47 84.43 85.18 มากที่สุด 
ฝาย สภา อปท. 93.22 83.87 81.11 90.14 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 91.95 89.80 90.98 91.42 มากที่สุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การถวง
 นํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนัก โดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวาไดวา 
อบต.แมทาชาง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี ้
  2.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.แมทาชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 96.18 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 95.89 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรใด
เขามาใชประโยชนในทรัพยากร (สาธารณะ) ภายในชุมชน สวนคุณธรรมความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร คะแนนที่ไดคือ รอยละ 96.02 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีการตอบโต
หรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงานของ อปท.  
เปนบางคร้ัง และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 98.52 พบวายังมีความ 
เอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมทั้งความคิด แรงกาย แรงใจ และปจจัยของผูบริหารยัง
ไมชัดเจนมากนัก (ภาคผนวก ก) 
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    2.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต. แมทาชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 85.18 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 85.78 
ซึ่งพบวาจุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือ ยังคงมีกรณีฟองรองหรือรองเรียน 
รวมถึงการวิพากษวิจารณพนักงานเกี่ยวกับการทุจริต ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 83.47 คะแนน เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา ยังคงมีการตอบโต
หรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบ (การใหความคิดเห็นและพฤติกรรมสวนตัวที่ไมประทับใจ) ตอผูไม
สนับสนุนการดําเนินงานของ อปท. และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 
84.43 พบวา มีคะแนนของการใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานในการแสวงหาความรูจากภายนอก
องคกรดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกรยังไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
  2.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต. แมทาชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 90.14 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 93.22  พบวา 
มีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตหรือไมมีอคติสวน
บุคคลยังไมมากเทาที่ควร ในสวนของคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่
ไดคือ รอยละ 83.87 ทั้งน้ีเพราะสภายังมีการตอบโตหรือแสดงปฏิกิ ริยาในดานลบตอผูไม
สนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงานในการประชุมสภาอยูบางคร้ัง เชนเดียวกับคุณธรรม
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 81.11 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวมมากกวาที่ควร (ภาคผนวก ค) 
 
 3) อบต.นํ้าแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  จากการวิจัยพบวา อบต.นํ้าแพร มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมากที่สุด (รอยละ 89.83) ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมากที่สุด (รอยละ 94.13) รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน  
(รอยละ 85.70) และฝายสภา (รอยละ 84.1) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ อบต.นํ้าแพร มีการ
ประยุกตใชคุณธรรมทั้ง 3 ประเภทในระดับมากที่สุด ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ มีการ
ประยุกตใชคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 89.95)  แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามเงื่อนไขความพอเพียงของ
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เศรษฐกิจพอเพียง สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียร (รอยละ 89.82) 
และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 89.01) เปนลําดับรองลงมา (ตารางภาพที่ 4.6) 
 
ตารางท่ี 4.6 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.นํ้าแพร อ.หางดง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรมฯ 

ฝายผูบริหาร 93.64 96.85 92.16 94.13 มากที่สุด 
ฝายผูปฏิบัติงาน 86.68 82.43 85.34 85.70 มากที่สุด 
ฝาย สภา อปท. 83.92 83.62 87.07 84.17 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 89.95 89.82 89.01 89.83 มากที่สุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การถวง
 นํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนัก โดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัย อบต.นํ้าแพร 
ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  3.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.นํ้าแพร ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 94.13 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 93.64 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของกรณีฟองรองหรือรองเรียน รวมถึงการ
วิพากษวิจารณอยูบาง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 96.85 
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวามีการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานยังไมมากเทาที่ควร และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
92.16 พบวา มีการนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ สังคหวัตถุ 4 
ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไมกอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวใหเปนประโยชน
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แกผูอ่ืน) และสมานัตตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน) ไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคกรยังไมมากนัก (ภาคผนวก ก) 
  3.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.นํ้าแพร ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 85.70 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.68 ซึ่ง
พบวาจุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ พนักงานยังคงดํารงชีพและปฏิบัติตน
ไมเหมาะกับฐานะของตนเองมากนัก มีความฟุมเฟอยและสุรุยสุราย ในสวนของความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 82.43 คะแนน เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา 
ยังไมสามารถรับฟงและเขาถึงปญหาของประชาชนไดมากนักและยังคงมีการยุติหรือเลิกลมการ
ดําเนินงานกลางคัน จากปญหาที่เกิดขึ้นในบางโครงการและกิจกรรม และสําหรับคุณธรรมความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 85.34 พบวา มีจุดออนในประเด็นความเอ้ือเฟอและเสียสละ 
ทั้งความคิด แรงกาย และแรงใจ หรือแมแตปจจัยของตนเองเพื่อประโยชนของสวนรวม 
(ภาคผนวก ข) 
  3.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.นํ้าแพร คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 84.17 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑมาก 
ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 83.92 พบวา ยังขาดการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตหรือไมมีอคติสวนบุคคล 
ในสวนของคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 83.62 ทั้งน้ี
เพราะสภายังมีการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชนและชุมชนในวันหยุด 
ราชการหรือนอกเวลาราชการยังไมเต็มที สวนคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผน้ันคะแนนที่ไดคือ 
รอยละ 87.07 ทั้งน้ีเพราะสภายังไมพรอมที่จะเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมมากนัก (ภาคผนวก ค) 
 
 4) อบต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
  จากการวิจัยพบวา อบต.มะขุนหวาน มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมากที่สุด (รอยละ 88.50) ทั้งน้ีพบวา ฝาย
ผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมากที่สุด (รอยละ 91.95) รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ 
85.19) และฝายสภา (รอยละ 84.69) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ อบต.มะขุนหวาน มีการ
ประยุกตใชคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 92.95) แสดงใหเห็นถึง
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ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางเอาใจใส เขาใจความรูสึกของผูอ่ืนที่มีสัมพันธภาพ มีความ
เปนมิตรและใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางเหมาะสม เสียสละตอสวนรวม สวนการประยุกตใช
คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 88.88) ก็ยังมีการประยุกตใชในระดับมากที่สุดเชนกัน 
สวนคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 84.92) เปนลําดับรองลงมา  
(ตารางที่ 4.7) 
 
ตารางท่ี 4.7 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 90.44 95.62 95.25 91.95 มากที่สุด 
ฝายผูปฏิบัติงาน 88.19 70.38 93.78 85.19 มากที่สุด 
ฝาย สภา อปท. 85.30 83.23 83.39 84.69 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 88.88 84.92 92.95 88.50 มากที่สุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดย ฝายผูบริหาร (50%) การถวง     
นํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
   จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต. 
มะขุนหวาน ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  4.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.มะขุนหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 91.95 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 90.44 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา  ยังมีจุดออนในประเด็นของการใชตําแหนงหนาที่ในการ 
เสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 95.62 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังขาดในเร่ืองของความอดทน
ตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกร รวมถึงความกระตือรือรนในการปรับปรุงการดําเนิน
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กิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ 
รอยละ 95.25 ซึ่งพบวาผูบริหารนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไมกอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวให
เปนประโยชนแกผูอ่ืน) และสมานัตตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน) ไปประยุกตใช
ในการบริหารจัดการองคกรมาใชมากนัก (ภาคผนวก ก) 
   4.2) ฝายปฏิบัติงาน 
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.มะขุนหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 85.19 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 88.19 ซึ่ง
พบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือ ยังมีกรณีฟองรองหรือรองเรียน รวมถึง
การวิพากษวิจารณพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตอยูบาง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 70.38 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชนและชุมชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการยังไม
สม่ําเสมอมากนัก และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 93.78 พบวา  
ยังมีความเอ้ือเฟอและเสียสละ ทั้งความคิด แรงกาย และแรงใจ หรือแมแตปจจัยของตนเองเพื่อ
ประโยชนของสวนรวมไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
  4.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.มะขุนหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 84.69 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 85.30 พบวา ยังมี
การใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง ในสวนของคุณธรรม
ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 83.23 ทั้งน้ีเพราะสภายังขาด
ความกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของตนเองใหดีขึ้น และในสวนของคุณธรรมความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 83.39 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม (ภาคผนวก ค) 
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 5) อบต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา อบต.กื้ดชาง มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมากที่สุด (รอยละ 89.59) ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมากที่สุด (รอยละ 92.77) รองลงมาคือ ฝายสภา (รอยละ 
90.55) และฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ 84.65) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ อบต.กื้ดชาง มีการ
ประยุกตใชคุณธรรมความความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 91.62) แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางเอาใจใส เขาใจความรูสึกของผูอ่ืนที่มีสัมพันธภาพ มีความ
เปนมิตรและใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางเหมาะสม เสียสละตอสวนรวม สวนการประยุกตใช
คุณธรรมดานความอดทนและความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 89.70) และความซื่อสัตยสุจริต  
(รอยละ 89.27) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.8)  
 
ตารางท่ี 4.8 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.กื้ดชาง อ.แมแตง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 90.58 97.22 99.20 92.77 มากที่สุด 
ฝายผูปฏิบัติงาน 86.36 77.12 87.74 84.65 มาก 
ฝาย สภา อปท. 91.74 93.97 75.37 90.55 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 89.27 89.70 91.62 89.59 มากที่สุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%)  
 การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต. 
กื้ดชาง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
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  5.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.กื้ดชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 92.77 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 90.58 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับ
ชุมชนทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังไมมากนัก สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 97.22 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังขาดความกระตือรือรนในการ
ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน สวนคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 99.20 พบวา ความเอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมทั้งความคิด 
แรงกาย แรงใจ และปจจัยของผูบริหารยังไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ก) 
   5.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.กื้ดชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 84.65 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.36 ซึ่งพบวา
จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ ยังพบวามีกรณีฟองรองหรือรองเรียน 
รวมถึงการวิพากษวิจารณพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตอยูบาง ในสวนของความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 77.12 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา มีการ 
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานอยางไมสม่ําเสมอและเปนไป
อยางไมตอเน่ือง และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 87.74 พบวา ยัง
ไมมีการสนับสนุนชุมชนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชนเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
  5.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.กื้ดชาง คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 90.55 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑมากที่สุด 
ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 91.74 แตพบวายังขาดการ
สนับสนุนกิจกรรมในการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตของคนในชุมชนมากนัก สวนคุณธรรมความ
อดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ันคะแนนที่ไดคือ รอยละ 93.97 ทั้งน้ีเพราะสภายังมีการลงพื้นที่
เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานที่ไมสม่ําเสมอและขาดความตอเน่ือง 
และในสวนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 75.37 พบวายังขาดความ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม (ภาคผนวก ค) 
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 6) อบต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา อบต.ยุหวา มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 80.40) ทั้งน้ีพบวาฝาย
ผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชระดับมาก (รอยละ 84.398) รองลงมาคือ ฝายสภา (รอยละ 
80.02) สวนฝายผูปฏิบัติงานมีการประยุกตใช (รอยละ 79.41) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ 
อบต.ยุหวา มีการประยุกตใชคุณธรรมความความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 87.51) 
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารองคกรอยางเอาใจใส เขาใจความรูสึกของผูอ่ืนที่มี
สัมพันธภาพ มีความเปนมิตรและใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางเหมาะสม เสียสละตอสวนรวม สวน
การประยุกตใชคุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียร (รอยละ 81.30) และความซื่อสัตย
สุจริต (รอยละ 79.12) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.9)  
 
ตารางท่ี 4.9 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.ยุหวา อ.สันปาตอง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 84.22 84.14 86.20 84.40 มาก 
ฝายผูปฏิบัติงาน 77.07 80.66 93.32 79.41 มาก 
ฝาย สภา อปท. 66.91 73.34 78.35 69.34 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 79.12 81.30 87.51 80.40 มาก 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%)  
 การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต. 
ยุหวา ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
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  6.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.ยุหวา ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 84.40 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 84.22 เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับชุมชน
ทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังยังไมชัดเจน และมีกรณีฟองรองหรือรองเรียน รวมถึงการวิพากษวิจารณ
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางตอเน่ือง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่
ไดคือ 84.14 พบวา ยังมีการตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไมเห็น
ดวยกับการดําเนินงานของ อปท. อยูบาง และคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือรอยละ 
86.20 ซึ่งพบวาความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเพื่อนรวมงานและลูกนองผูปฏิบัติงานในดานสวัสดิการ ดวย
ปจจัยของผูบริหารหรือปจจัยภายนอกองคกรยังไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ก) 
  6.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต. ยุหวา ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 79.41 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 77.07 ซึ่งพบวา
จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ ยังขาดการดํารงชีพและปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับฐานะ ไมฟุมเฟอย ไมสุรุยสุราย รวมถึงขาดความประหยัดการใชทรัพยากรของ
หนวยงาน รวมถึงยังไมมีการบริหารงบประมาณการใชจายของสํานักงานดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชนผูเสียภาษีใหแกรัฐเทาที่ควร ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ
รอยละ 80.66 โดยยังแสดงใหเห็นถึงการตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบ (การใหความคิดเห็น
และพฤติกรรมสวนตัวที่ไมประทับใจ) ตอผูไมสนับสนุนการดําเนินงานของ อปท. และสําหรับ
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 93.32 พบวายังขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผแก
เพื่อนรวมงานกับการปฏิบัติงานในองคกรอยูบาง (ภาคผนวก ข) 
  6.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.ยุหวา คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 69.34 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑปานกลาง 
ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 66.91 พบวา ยังขาดการ
สนับสนุนกิจกรรมของ อปท. ในการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตของคนในชุมชนอยูมาก สวน
คุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 73.34 ทั้งน้ีเพราะสภา
ยังคงมีการตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการ
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ดําเนินงานในการประชุมสภา สําหรับของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือรอยละ 
78.35 พบวา ยังขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผในการทํางานเปนทีมของสภา อปท. ในการทํางานในพื้นที่ 
(ภาคผนวก ค) 
 
 7) อบต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  จากการวิจัยพบวา อบต.หวยทราย มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 79.67) ทั้งนี้พบวา ฝายสภา
มีคาคะแนนการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 83.22) รองลงมาคือ ฝายผูบริหาร (รอยละ 81.41) 
และฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ 75.66) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ อบต.หวยทราย มีการ
ประยุกตใชคุณธรรมซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 80.53) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การบริหารองคกรดวยความซื่อตรงโปรงใส สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
(รอยละ 78.11) และความอดทนและขยันหมั่นเพียรเปนลําดับรองลงมา (รอยละ 77.41) (ตารางที่ 4.10) 

 
ตารางท่ี 4.10 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.หวยทราย อ.แมริม  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทน
และ

ขยันหมั่นเพียร 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 80.95 86.84 73.73 81.41 มาก 
ฝายผูปฏิบัติงาน 76.41 70.65 80.42 75.66 มาก 
ฝาย สภา อปท. 88.77 61.76 87.32 83.22 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 80.53 77.41 78.11 79.67 มาก 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การ
 ถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต.
หวยทราย ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
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  7.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.หวยทราย ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 81.41 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 80.95 เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรใดเขามาใช
ประโยชนในทรัพยากร (สาธารณะ) ภายในชุมชน สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.84 เมื่อพิจารณาพบวา ยังมีการตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอ
ผูไมสนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงานของ อปท. และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 73.73 พบวา มีการสนับสนุนชุมชนทั้งแนวทางและการปฏิบัติในการทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนไมมากนัก (ภาคผนวก ก) 
  7.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.หวยทราย ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 75.66 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 76.41 ซึ่ง
พบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือ ยังมีการใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะ
แสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพองอยูบาง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 70.65 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา ความกระตือรือรนใน
การปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของ
ตนเอง และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 80.42 พบวา มีการ
สนับสนุนชุมชนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนยังไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
  7.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.หวยทราย ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 83.22 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 88.77 พบวา  
การปฏิบัติงานตามหนาที่ยังมีอคติสวนบุคคลอยูบาง ในสวนของคุณธรรมความอดทนและความ
ขยันหมั่นเพียรน้ันคะแนนที่ไดคือ รอยละ 61.76 ทั้งน้ีเพราะสภายังมีการตอบโตและแสดงปฏิกิริยาใน
ดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงานในการประชุมสภา และในสวนของ



81 
 

คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือรอยละ 87.32 พบวา ยังไมแสดงใหเห็นถึงความ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมมากนัก (ภาคผนวก ค) 
 
 8) ทต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา ทต.สันผักหวาน มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 76.29) ทั้งน้ีพบวา ฝาย
ผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมาก (รอยละ 80.20) รองลงมาคือ ฝายผูบริหาร (รอยละ 73.26) 
และฝายสภา (รอยละ 70.32) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ ทต.สันผักหวาน มีการประยุกตใช
คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 77.66) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
บริหารองคกรอยางซื่อตรงโปรงใส สวนการประยุกตใชคุณธรรมความความอดทนและความ
ขยันหมั่นเพียร (รอยละ 73.67) และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 71.93) เปนลําดับรองลงมา 
(ตารางที่ 4.11) 
 
ตารางท่ี 4.11 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ ทต.สันผักหวาน อ.หางดง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 80.45 78.59 81.67 80.20 มาก 
ฝายผูปฏิบัติงาน 76.97 67.37 59.07 73.26 มาก 
ฝาย สภา อปท. 69.98 71.96 69.48 70.32 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 77.66 73.67 71.93 76.29 มาก 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) 
 การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา ทต. 
สันผักหวาน ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  



82 
 

  8.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร ทต.สันผักหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 80.20 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 80.45 เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหา
ผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพองอยูบาง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่
ไดคือ รอยละ 78.59 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการยุติหรือ 
เลิกลมการดําเนินงานกลางคัน เมื่อการดําเนินงานน้ันจะประสบปญหาเปนอยางมากและสําหรับ
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 81.67 พบวา ยังขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผแก
เพื่อนรวมงานและลูกนองผูปฏิบัติงานในดานสวัสดิการ ดวยปจจัยของผูบริหารหรือปจจัยภายนอก
องคกร (ภาคผนวก ก) 
  8.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน ทต.สันผักหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 73.26 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 76.97 ซึ่ง
พบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือ ความบกพรองในการปฏิบัติงานเต็มวัน 
(เต็มเวลา) และปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และต้ังใจโดยเต็มกําลังความสามารถ ในสวนของความ
อดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 67.37 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา
ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุงตนเองในการดําเนินงานใหดีขึ้น และขาดการพัฒนาความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยูบาง และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ
รอยละ 59.07 พบวา ยังขาดการใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานในการแสวงหาความรูจากภายนอก
องคกรดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกร (ภาคผนวก ข) 
  8.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา ทต.สันผักหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 70.32 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 69.98 พบวา ยังมี 
การใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพองอยูบาง ในสวนของ
คุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ันคะแนนที่ไดคือ รอยละ 71.96 ทั้งน้ีพบวา สภามี
การตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงานใน
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การประชุมสภา เชนเดียวกับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 71.93 พบวา ยัง
ขาดความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม (ภาคผนวก ค) 
   
 9) ทต.แมคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา ทต. แมคือ มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 73.07) ทั้งน้ีพบวา ฝายสภามีคา
คะแนนการประยุกตใชระดับมาก (รอยละ 75.98) รองลงมาคือ ฝายปฏิบติังาน (รอยละ 73.80) และ
ฝายผูบริหาร (รอยละ 71.68) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ ทต.แมคือ มีการประยุกตใช
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 76.24) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
บริหารองคกรอยางเอาใจใสในองคกรและชวยเหลือผูอ่ืนอยางเสียสละ สวนการประยุกตใช
คุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียร (รอยละ 74.75) และความซื่อสัตยสุจริต(รอยละ 
72.13) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.12 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ ทต.แมคือ อ.ดอยสะเก็ด 
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 68.63 77.48 81.46 71.68 มาก 
ฝายผูปฏิบัติงาน 76.32 69.63 64.43 73.80 มาก 
ฝาย สภา อปท. 74.03 77.62 86.37 75.98 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 72.13 74.75 76.24 73.07 มาก 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%)  
 การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา ทต. 
แมคือ ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
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  9.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร ทต.แมคือ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 71.68 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 68.63 เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับชุมชน
ทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังยังไมมากนัก สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร คะแนนที่
ไดคือรอยละ 77.48 พบวา ยังขาดความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกร สําหรับ
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 81.46 พบวา ความเอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวมทั้งความคิด แรงกาย แรงใจ และปจจัยของผูบริหารไมมากเทาที่ควร 
(ภาคผนวก ก) 
  9.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน ทต.แมคือ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 73.80 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 76.32 ซึ่งพบวา
จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ มีการปฏิบัติงานไมเต็มวัน (เต็มเวลา) และ
ปฏิบัติงานดวยความไมเต็มใจ ขาดความต้ังใจ และไมเต็มกําลังความสามารถเทาที่ควร ในสวนของ
ความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 69.63 คะแนน โดยยังขาดในประเด็นของ
ความมุมานะมุงมั่นในการทํางานรวมถึงมีความกระตือรือรนและใสใจในการทํางาน และสําหรับ
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 64.43 พบวา ยังขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผแก
เพื่อนรวมงานกับการปฏิบัติงานในองคกร (ภาคผนวก ข) 
  9.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา ทต.แมคือ คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 75.98 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑมาก 
ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 74.03 พบวายังมีการใช
ตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง สวนคุณธรรมความ
อดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ันคะแนนที่ไดคือ รอยละ 77.62 ทั้งน้ีเพราะสภายังความอดทน 
ตอปญหาและอุปสรรคจากเหตุสุดวิสัยทีเ่กิดขึ้นในการทํางานกับชุมชน และสําหรับคุณธรรมความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.37 พบวา ยังขาดความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
(ภาคผนวก ค) 
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 10) อบต.บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา อบต.บานหลวง มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับปานกลาง (รอยละ 68.90) ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูปฏิบัติงานมีคาคะแนนการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 76.11) รองลงมาคือ ฝายสภา 
(รอยละ 73.87) สวนฝายผูบริหารมีการประยุกตใชนอยที่สุด (รอยละ 62.37) การวิจัยชี้ใหเห็นวา ทั้ง 
3 ฝาย ของ อบต.บานหลวง มีการประยุกตใชคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 
74.82) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารองคกรอยางเอาใจใส ทุมเท ดูแลและใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 70.31) 
ความอดทนและขยันหมั่นเพียร (รอยละ 61.00) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.13) 
 
ตารางท่ี 4.13 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.บานหลวง อ.แมอาย  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 63.00 58.02 66.64 62.37 ปานกลาง 
ฝายผูปฏิบัติงาน 80.24 56.62 86.23 76.11 มาก 
ฝาย สภา อปท. 71.55 81.17 75.49 73.87 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 70.31 61.00 74.82 68.90 ปานกลาง 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การถวง 
 นํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต.
บานหลวง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังน้ี  
  10.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.บานหลวง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 62.37 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 63.00 เมื่อ
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พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา บางโครงการหรือกิจกรรมผลประโยชนแอบแฝงหรือเขาขาย
ผลประโยชนทับซอน และคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 58.02 
พบวา ความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรยังไมมากนัก สวนคุณธรรมความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ 66.64 ซึ่งพบวา ขาดความเอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวมทั้งความคิด แรงกาย แรงใจ และปจจัยของผูบริหาร (ภาคผนวก ก) 
  10.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.บานหลวง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 76.11 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 80.24 ซึ่ง
พบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ มีการปฏิบัติงานไมเต็มวัน (เต็มเวลา) 
และไมปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ขาดต้ังใจ และไมเต็มกําลังความสามารถ และในสวนของความ
อดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 56.62 พบวา ยังขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การทํางาน และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.23 พบวา มีการให
โอกาสแกเพื่อนรวมงานในการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกรดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัย
ภายนอกองคกรไมมากนัก (ภาคผนวก ข) 
  10.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.บานหลวง คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 73.87 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 71.55 พบวา ยัง
ขาดการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีอคติสวน
บุคคลในบางคร้ัง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของ อปท. ในการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตของ
คนในชุมชนยังไมมากนัก และสวนคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่ได
คือ รอยละ 81.17 ทั้งน้ีเพราะสภายังขาดการจัดทําประชาพิจารณและประชาคมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและขอรองเรียนของชุมชน และสําหรับความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 75.45 
พบวา ยังขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผในการทํางานเปนทีมของสภา อปท. ในการทํางานในพื้นที่ 
(ภาคผนวก ค) 
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 11) อบต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา อบต.แมวิน มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับปานกลาง (รอยละ 65.70) ทั้งน้ีพบวา
ฝายสภามีคาคะแนนการประยุกตใชในระดับมาก (รอยละ 70.80) รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน 
(รอยละ 69.74) สวนฝายผูบริหารมีการประยุกตใชตํ่าสุด (รอยละ 61.47) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 
3 ฝาย ของ อบต.แมวิน มีการประยุกตใชคุณธรรมความความอดทนและความขยันหมั่นเพียรเปน
อันดับหน่ึง (รอยละ 69.21) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารองคกรอยางมีวินัย มุมานะ 
และอุตสาหะ สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 67.83) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 64.39) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.14) 
 
ตารางท่ี 4.14 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.แมวิน อ.แมวาง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 60.62 65.09 60.24 61.47 ปานกลาง 
ฝายผูปฏิบัติงาน 68.36 72.71 73.41 69.74 ปานกลาง 
ฝาย สภา อปท. 67.66 74.79 80.14 70.80 มาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 64.39 69.21 67.83 65.70 ปานกลาง 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%)  
 การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท.(15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต. 
แมวิน ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  11.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.แมวิน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 61.47 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 60.62  
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เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือหนาที่ของตนเองที่ไมเต็ม
ความสามารถสวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 65.09 เมื่อ
พิจารณาพบวา ยังเกิดการยุติหรือเลิกลมการดําเนินงานกลางคัน กรณีที่การดําเนินงานน้ันจะ
ประสบปญหาเปนอยางมากและสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 60.24 
พบวา ยังขาดการนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ สังคหวัตถุ 4 
ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไมกอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวใหเปน
ประโยชนแกผูอ่ืน) และสมานัตตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน) ไปประยุกตใชใน
การบริหารจัดการองคกร (ภาคผนวก ก) 
  11.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.แมวิน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 69.74 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 68.36 ซึ่ง
พบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือ การใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะ
แสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียรคะแนนที่
ไดคือ รอยละ 72.71 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา ยังขาดการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตาม 
ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและเปนไปอยางตอเน่ือง และสําหรับ
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 73.41 พบวา มียังขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผแก
เพื่อนรวมงานในดานสวัสดิการ ดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกร (ภาคผนวก ข) 
  11.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.แมวิน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 70.80 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 67.66 พบวา ขาด
การใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใสในการทํางาน 
แตละโครงการของฝายบริหารอยางจริงจัง ในสวนของคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียร
น้ัน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 74.79 ทั้งน้ีเพราะสภายังมีการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการ
ใหบริการแกประชาชนและชุมชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการอยางเห็นไดไมชัดเจน 
และไมดีเทาที่ควร เชนเดียวกับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 80.14 พบวา
ความเปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน ขาราชการ และลูกจางทุกคน (มีมนุษยสัมพันธดี) ยังไมดีเทาที่ควร 
(ภาคผนวก ค) 
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 12) อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา อบต.เทพเสด็จ มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับปานกลาง (รอยละ 68.04) ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชระดับมาก (รอยละ 72.21) รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน 
(รอยละ 68.69) สวนฝายสภามีการประยุกตใช (รอยละ 52.63) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ 
อบต.เทพเสด็จ มีการประยุกตใชคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรเปนอันดับหน่ึง  
(รอยละ 68.83) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารองคกรอยางมีวินัย มุมานะ และ
อุตสาหะ รองลงมาคือ การประยุกตใชคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 68.80) และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 61.15) (ตารางภาพที่ 4.15) 
 

ตารางท่ี 4.15 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 70.15 78.35 74.36 72.21 มาก 
ฝายผูปฏิบัติงาน 72.57 62.99 52.95 68.69 ปานกลาง 
ฝาย สภา อปท. 55.51 50.72 36.25 52.63 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 68.80 68.83 61.15 68.04 ปานกลาง 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%)  
 การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท.(15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต. 
เทพเสด็จ ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  12.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.เทพเสด็จ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 72.21 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 70.15 เมื่อพิจารณา
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เปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับชุมชน
ทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังไมมากเทาที่ควร สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 78.35 พบวา ยังขาดความขยันในการหาโครงการที่เปนประโยชนกับ
ทองถิ่น จากหนวยงานภายนอกองคกรและสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ
รอยละ 74.36 ซึ่งพบวา ขาดการนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไมกอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวให
เปนประโยชนแกผูอ่ืน) และสมานัตตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน) ไปประยุกตใช
ในการบริหารจัดการองคกร มาใชอยางเหมาะสมและตอเน่ือง (ภาคผนวก ก) 
  12.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.เทพเสด็จ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 68.69 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 72.57 
ซึ่งพบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ มีการใชตําแหนงหนาที่ในการ
เสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพองอยูบาง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 62.99 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา ความมุมานะมุงมั่นใน
การทํางาน รวมถึงมีความกระตือรือรนและใสใจในการใหบริการยังไมมากนัก และสําหรับ
คุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือ รอยละ 52.95 พบวา ยังขาดความสนใจในความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผแกเพื่อนรวมงานในดานสวัสดิการ ดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกร 
(ภาคผนวก ข) 
  12.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.เทพเสด็จ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 52.63 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 55.51 พบวา 
ยังขาดการสนับสนุนกิจกรรมของ อปท. ในการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตของคนในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม สวนความอดทนและความขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 50.72 ทั้งน้ีเพราะ
สภายังขาดการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชนและชุมชนใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการอยางเห็นไดชัด เชนเดียวกับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 36.25 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมอยางเห็น 
ไดชัด (ภาคผนวก ค) 
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 13) อบต.บานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม  
  จากการวิจัยพบวา อบต.บานปง มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับปานกลาง (รอยละ 56.28) ทั้งน้ีพบวา
ฝายสภามีคาคะแนนการประยุกตใชระดับปานกลาง (รอยละ 62.44) รองลงมาคือ ฝายผูบริหาร 
(รอยละ 55.98) และฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ 54.07) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝาย ของ อบต.บานปง 
มีการประยุกตใชคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 65.78) แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางเอาใจใส เขาใจความรูสึกของผูอ่ืนที่มีสัมพันธภาพ มีความ
เปนมิตรและใหความชวยเหลือผู อ่ืนอยางเหมาะสม เสียสละตอสวนรวม รองลงมาคือ การ
ประยุกตใชคุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียร (รอยละ 55.62) และความซื่อสัตยสุจริต 
(รอยละ 55.12) (ตารางที่ 4.16) 
 
ตารางท่ี 4.16 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.บานปง อ.หางดง  

 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสัตย
สุจริต 

ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร 

 

ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

 

คะแนน
ภาพรวม 

 

ระดับการ
ประยุกตใช
คุณธรรม 

ฝายผูบริหาร 53.58 60.93 62.89 55.98 ปานกลาง 
ฝายผูปฏิบัติงาน 53.26 48.16 71.53 54.07 ปานกลาง 
ฝาย สภา อปท. 64.54 55.32 61.96 62.44 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 55.12 55.62 65.78 56.28 ปานกลาง 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การ
 ถวงนํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยยังอธิบายไดวา
อบต.บานปง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
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  13.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.บานปง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 55.98 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 53.58 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นยังไมสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไว
กับชุมชนทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังไดอยางครบถวน สวนคุณธรรมความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือ รอยละ 60.93 พบวา ยังขาดความขยันในการหาโครงการที่เปน
ประโยชนกับทองถิ่น จากหนวยงานภายนอกองคกร สวนคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ได
คือ รอยละ 62.89 ซึ่งพบวา ฝายบริหารยังไมไดใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานและลูกนองในการแสวงหา
ความรูจากภายนอกองคกรดวยปจจัยของผูบริหารหรือปจจัยภายนอกองคกร (ภาคผนวก ก) 
  13.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.บานปง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 54.07 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 53.26 ซึ่ง
พบวา จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ พนักงานยังมีการใชตําแหนงหนาที่
ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 48.16 โดยยังพบจุดออนในประเด็นของความกระตือรือรนในการปรับปรุง
การดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของตนเองอยางเห็น
ไดชัด และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผคะแนนที่ไดคือ รอยละ 71.53 พบวา ยังมีการปดกั้น
โอกาสแกเพื่อนรวมงานในการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกรดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัย
ภายนอกองคกร (ภาคผนวก ข) 
  13.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.บานปง คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 62.44 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑ 
ปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตคะแนนที่ไดคือ รอยละ 64.54 พบวา ยัง
ขาดการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใส
ในการทํางานแตละโครงการของฝายบริหาร สวนคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียร
น้ัน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 55.32 ทั้งน้ีเพราะสภายังขาดการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
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ตลอดจนคําวิจารณของเสียงสวนนอยในที่ประชุม และสําหรับของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 61.96 พบวา ยังมีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมไมมากเทาที่ควร 
(ภาคผนวก ค) 
 
 สรุปไดวา อปท. ที่มีระดับการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับมากที่สุดจะมีการประยุกตใชคุณธรรมในดานความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับแรก 
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขความเพียงพอในเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ คุณธรรมความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียร และคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ สวนการประยุกตใชน้ันพบวา อปท. จะมี
การนําเอาไปใชในสวนของฝายผูบริหารเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงานและฝายสภา 
แตทั้งน้ีทุกฝายตองมีระดับการประยุกตใชในเกณฑมากที่สุดเปนสําคัญ สําหรับ อปท. ที่มีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง จะไมความ
ซื่อสัตยเปนอันดับแรก นอกจากน้ียังพบวา ฝายผูบริหารยังมีการนําไปประยุกตใชนอยกวาฝายสภา
และฝายปฏิบัติงาน แสดงถึงการไมสงเสริมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
 




