
 
บทที ่4 

ผลการประเมินการประยุกตใชคุณธรรมของตนแบบการพัฒนา 
ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 

 
 การศึกษาเร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ภายใตชุดโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” นักวิจัยสามารถอธิบายผลการวิจัยในประเด็นของระดับ
ของการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดนําไปใชกับการบริหารจัดการ
องคกรของ อปท. โดยแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวของ 
แตละฝาย ทั้งฝายผูบริหาร ฝายผูปฏิบัติงาน และฝายสภาของ อปท. เพื่อที่จะทําใหทราบวาการที่จะ
ยกระดับความพอเพียงของคุณธรรมใหสูงขึ้น ควรจะพัฒนาหรือเนนคุณธรรมใด โดยมีตนแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 จํานวน 4 อปท. มีรายละเอียดดังนี ้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะหระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
 การวิจัยไดวัดระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ กับฝายตาง ๆ ในการบริหารจัดการองคกรของ อปท. ไดแก ฝายผูบริหาร (ฝาย
การเมือง) ฝายผูปฏิบัติงาน และฝายสภา อปท. โดยอธิบายผลการวิเคราะหในฝายตาง ๆ ทั้งสิ้น  
3 ฝาย ไดแก ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายบริหาร 
ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูปฏิบัติงาน และ
ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายสภา อปท. และนํามา
สรุปเปนภาพรวมของ อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการประเมินแบบ
ระหวางกลุมและการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดดังนี ้
 1) ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูบริหาร 
  การวิจัยไดประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ของฝายผูบริหาร (ฝายการเมือง) คือ ทีมของนายก อปท. อันจะเปนการ
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สะทอนถึงการนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารองคกรใน
ฐานะของผูบริหารองคกร โดยการประเมินแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) ไดแก 
การประเมินภายในฝายผูบริหารดวยกันเอง และการประเมินภายนอกโดยฝายผูปฏิบัติงานและ 
ฝายสภา จากน้ันนักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูบริหารไว 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง 
และนํามาสรุปเปนภาพรวมของฝายผูบริหาร อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมิน
ทั้งการประเมินแบบระหวางกลุม และการประเมินภายในกลุม จากน้ันนักวิจัยไดกําหนดเกณฑการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูบริหารไว 5 ระดับ คือ 
ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด (รายละเอียดของเกณฑ
การประเมินระดับการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายบริหารที่ได
ระบุไวในบทที่ 3) มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตารางที ่4.1 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูบริหาร อปท. 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร (รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

1. 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 

2. อบต. 
มะขุน
หวาน 
 

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 

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

อปท. กลุมผูประเมิน 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูบริหาร (รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

3. 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 

4. 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 คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุม และคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
 
  ผลการประเมินผูบริหารแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) โดยฝาย 
ผูประเมินผูบริหารมาจากฝายผูปฏิบัติงานและฝายสภา อปท. และมีการประเมินภายในกลุม
ผูบริหารดวยกันเอง พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ฝายผูบริหารมีการประยุกตใชคุณธรรมใน
การบริหารจัดการองคกรในระดับมากที่สุดมีอยู 3 อปท. ไดแก อบต.แมทาชาง อบต.กื้ดชาง และ
อบต.มะขุนหวาน สวน อปท. ที่ผูบริหารมีการประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรใน
ระดับมาก คือ อบต.เทพเสด็จ (ตารางที่ 4.1) 
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 2) ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของฝายผูปฏิบัติงาน 
  การวิจัยไดประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ของฝายผูปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการและลูกจางองคกร อันเปน
การสะทอนถึงการนําเอาคุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินงานรวมกับ
ฝายผูบริหารและตัวแทนประชาชนที่เขามาทํางานในบทบาทของสภา อปท. โดยการประเมินแบบ 
องครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) ไดแก การประเมินภายในฝายผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 
และการประเมินภายนอกโดยฝายผูบริหารและฝายสภา จากน้ันนักวิจัยไดกําหนดเกณฑการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายปฏิบัติงาน 3 ระดับ  
คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง และนํามาสรุปเปนภาพรวมของฝายผูปฏิบัติงาน
ในองคกร อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการประเมินแบบระหวางกลุม 
และการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.2 ดังนี้   
 

ตารางท่ี 4.2 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝายผูปฏิบัติงาน อปท.  
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

1. 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 

2. อบต. 
มะขุน
หวาน 
 

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 

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

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายผูปฏิบัติงาน (รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

3. 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 

 4. 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 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุม และคาถวง
 นํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
  
  ผลการประเมินผูปฏิบัติงานแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) โดย
ฝายผูประเมินผูปฏิบัติงานมาจากฝายผูบริหารและฝายสภา อปท. และมีการประเมินภายในกลุม
ผูปฏิบัติงานดวยกันเอง พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ฝายผูปฏิบัติงานมีการประยุกตใช
คุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับมากที่สุด คือ อบต.แมทาชางและอบต.มะขุนหวาน สวน 
อปท. มีผูปฏิบัติงานมีการประยุกตใชคุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับมาก คือ อบต. 
กื้ดชาง และ อปท. ที่ฝายผูปฏิบัติงานมีการประยุกตใชคุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับ
ปานกลางคือ อบต.เทพเสด็จ (ตารางที่ 4.2) 
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 (3) ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝาย สภา อปท.  
  การวิจัยไดประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ประการ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ของฝายสภา อปท. ซึ่งมาจากตัวแทนของชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองในการตรวจสอบและพิจารณาความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามวิสัยทัศน และโครงการของคณะผูบริหาร ซึ่งจะเปนการสะทอนถึงการนําเอา
คุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานรวมกับฝายผูบริหารและฝาย
ปฏิบัติงาน โดยการประเมินแบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) ไดแก การประเมิน
ภายในฝายสภาดวยกันเอง และการประเมินภายนอกโดยฝายผูบริหารและฝายผูปฏิบัติงาน จากน้ัน
นักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ฝายสภาไว 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง และนํามาสรุปเปนภาพรวม
ของฝาย สภา อปท. โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการประเมินแบบระหวางกลุม 
และการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตารางที่  4.3 ดังนี้   
 
ตารางท่ี 4.3 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝาย สภา อปท. 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายสภา (รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

1. 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 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุม และ 
  คาถวงนํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในฝาย สภา อปท. (ตอ) 
 

อปท. กลุมผูประเมนิ 
(จาก) 

การประยุกตใชคุณธรรมของฝายสภา (รอยละ)  
ซื่อสัตย
สุจริต 

อดทนและ
ขยันหมั่น 

เพียร 

เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ 

ภาพรวม ระดับการ
ประยุกตใช 

2. อบต. 
มะขุน
หวาน 
 

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 

 3. 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 

4. 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 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก คาถวงนํ้าหนักการประเมินระหวางกลุม และ 
  คาถวงนํ้าหนักการประเมินภายในกลุม  
 
   ผลจากการประเมินสภา อปท. แบบองครวมดวยวิธีการสามเสา (Triangulate) 
โดยฝายผูประเมินสภา อปท. มาจากฝายผูบริหารและฝายผูปฏิบัติงาน และมีการประเมินภายใน
กลุมสภาดวยกันเอง พบวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ฝายสภา อปท. มีการประยุกตใช
คุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับมากที่สุด ไดแก อบต. แมทาชาง และ อบต.กื้ดชาง สวน 
อปท. ที่มีผูปฏิบัติงานมีการประยุกตใชคุณธรรมในการทํางานในองคกรในระดับมาก คือ อบต. 
มะขุนหวาน และ อปท. ที่ฝายผูปฏิบัติงานมีการประยุกตใชคุณธรรมในการทํางานในองคกรใน
ระดับปานกลางคือ อบต.เทพเสด็จ  (ตารางที่ 4.3) 
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4.2 ผลการวิเคราะหระดับความพอเพียงของการพัฒนาคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรของ     
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม  
 จากผลการประเมินระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของฝายผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และสภา อปท. ดังตารางที่ 4.1-4.3 ขางตน นักวิจัยไดนํามาสรุปเปน
ภาพรวมของระดับความพอเพียงของการพัฒนาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการองคกรของ อปท. ทั้ง 4 แหง โดยมีการถวงนํ้าหนักคะแนนการใหประเมินทั้งการ
ประเมินแบบระหวางกลุมและการประเมินภายในกลุม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหเรียงลําดับ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีคาคะแนนของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงในการบริหารจัดการองคกรจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี ้
 1) 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 ฝาย ของ อบต.แมทาชาง มี
การประยุกตใชคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 91.95) แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางโปรงใสเปนไปตามเงื่อนไขความพอเพียงของเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนการประยุกตใชคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 90.98) และความอดทน
และความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 89.80) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.4)  
 
ตารางท่ี 4.4 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 
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ที่มา : จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก คํานวณจาก การถวงนํ้าหนักโดยฝายผูบริหาร (50%) การถวง 
    นํ้าหนักโดยฝายผูปฏิบัติงาน (35%) และการถวงนํ้าหนักโดยฝายสภา อปท. (15%)  
 
  จากคะแนนการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในภาพรวม การวิจัยพบวา อบต. 
แมทาชาง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี ้
  1.1) ฝายบริหาร 
     ฝายบริหาร อบต.แมทาชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 96.18 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 95.89 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรใด
เขามาใชประโยชนในทรัพยากร (สาธารณะ) ภายในชุมชน สวนคุณธรรมความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร คะแนนที่ไดคือรอยละ 96.02 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีการตอบโต
หรือแสดงปฏิกิ ริยาในดานลบตอผูไมสนับสนุนหรือไม เห็นดวยกับการดําเนินงานของ  
อปท. เปนบางคร้ัง และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 98.52 พบวา
ยังมีความเอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมทั้งความคิด แรงกาย แรงใจ และปจจัยของ
ผูบริหารยังไมชัดเจนมากนัก (ภาคผนวก ก) 
    1.2) 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 ยังคงมีการ 
ตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบ (การใหความคิดเห็นและพฤติกรรมสวนตัวที่ไมประทับใจ)  
ตอผูไมสนับสนุนการดําเนินงานของ อปท. และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ได
คือรอยละ 84.43 พบวา มีคะแนนของการใหโอกาสแกเพื่อนรวมงานในการแสวงหาความรูจาก
ภายนอกองคกรดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกรยังไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
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  1.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต. แมทาชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 90.14 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 93.22 พบวา 
มีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตหรือไมมีอคติสวน
บุคคลยังไมมากเทาที่ควร ในสวนของคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนน 
ที่ไดคือรอยละ 83.87 ทั้งน้ีเพราะสภายังมีการตอบโตหรือแสดงปฏิกิริยาในดานลบตอผูไม
สนับสนุนหรือไมเห็นดวยกับการดําเนินงานในการประชุมสภาอยูบางคร้ัง เชนเดียวกับคุณธรรม
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 81.11 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวมมากกวาที่ควร (ภาคผนวก ค) 
  
 2) อบต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
   จากการวิจัยพบวา อบต.มะขุนหวาน มีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน มีคาคะแนนของการประยุกตใชในระดับมากที่สุด (รอยละ 88.50) ทั้งน้ีพบวา
ฝายผูบริหารมีคาคะแนนการประยุกตใชมากที่สุด (รอยละ 91.95) รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน 
(รอยละ 85.19) และฝายสภา (รอยละ 84.69) การวิจัยชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 ฝายของ อบต.มะขุนหวาน มี
การประยุกตใชคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 92.95) แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยางเอาใจใส เขาใจความรูสึกของผูอ่ืนที่มีสัมพันธภาพ มีความ
เปนมิตรและใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางเหมาะสม เสียสละตอสวนรวม สวนการประยุกตใช
คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 88.88) ก็ยังมีการประยุกตใชในระดับมากที่สุดเชนกัน 
สวนคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 84.92) เปนลําดับรองลงมา (ตาราง 
ที่ 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 คะแนนความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของ อบต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง  
 

ฝาย 
 

 

ความ
ซื่อสตัย
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  
  2.1) ฝายบริหาร 
       ฝายบริหาร อบต.มะขุนหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 91.95 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 90.44 
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังมีจุดออนในประเด็นของการใชตําแหนงหนาที่ในการ 
เสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 95.62 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ยังขาดในเร่ืองของความอดทน 
ตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกร รวมถึงความกระตือรือรนในการปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือ 
รอยละ 95.25 ซึ่งพบวาผูบริหารนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไมกอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวให
เปนประโยชนแกผู อ่ืน )  และสมานัตตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน )  
ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรมาใชมากนัก (ภาคผนวก ก) 



60 
 

   2.2) ฝายปฏิบัติงาน 
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.มะขุนหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 85.19 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 88.19  
ซึ่งพบวาจุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายดังกลาวคือ ยังมีกรณีฟองรองหรือรองเรียน 
รวมถึงการวิพากษวิจารณพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตอยูบาง ในสวนของความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร คะแนนที่ไดคือรอยละ 70.38 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา มีการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชนและชุมชนในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการยังไมสม่ําเสมอมากนัก และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือ 
รอยละ 93.78 พบวา ยังมคีวามเอ้ือเฟอและเสียสละ ทั้ง ความคิด แรงกาย และแรงใจ หรือแมแตปจจัย
ของตนเองเพื่อประโยชนของสวนรวมไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
  2.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.มะขุนหวาน ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 84.69 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 85.30 พบวา ยังมี
การใชตําแหนงหนาที่ในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง ในสวนของคุณธรรม
ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่ไดคือรอยละ 83.23 ทั้งน้ีเพราะสภายังขาดความ
กระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแก
ชุมชนนอกเหนือจากงานประจําของตนเองใหดีขึ้น และในสวนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 83.39 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม (ภาคผนวก ค) 
 
 3) 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
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คุณธรรมดานความอดทนและความขยันหมั่นเพียร (รอยละ 89.70) และความซื่อสัตยสุจริต  
(รอยละ 89.27) เปนลําดับรองลงมา (ตารางที่ 4.6)  
 
ตารางท่ี 4.6 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.กื้
ดชาง ยังมีจุดออนของการยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรในฝายตาง ๆ ดังนี้  
  3.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.กื้ดชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 92.77 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมากที่สุด ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 90.58 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับ
ชุมชนทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังไมมากนัก สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 97.22 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวายังขาดความกระตือรือรนในการ
ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน สวนคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 99.20 พบวา ความเอ้ือเฟอและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมทั้งความคิด 
แรงกาย แรงใจ และปจจัยของผูบริหารยังไมมากเทาที่ควร (ภาคผนวก ก) 
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  3.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.กื้ดชาง ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 84.65 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 86.36 ซึ่งพบวา
จุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ ยังพบวามีกรณีฟองรองหรือรองเรียน รวมถึง
การวิพากษวิจารณพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตอยูบาง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 77.12 คะแนน เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวา มีการลงพื้นที่
เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินงานอยางไมสม่ําเสมอและเปนไปอยาง 
ไมตอเน่ือง และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 87.74 พบวา ยังไมมี
การสนับสนุนชุมชนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเทาที่ควร (ภาคผนวก ข) 
  3.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต.กื้ดชาง คะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 90.55 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูในเกณฑมากที่สุด 
ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 91.74 แตพบวายังขาดการ
สนับสนุนกิจกรรมในการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตของคนในชุมชนมากนัก สวนคุณธรรมความ
อดทนและความขยันหมั่นเพียรน้ัน คะแนนที่ไดคือรอยละ 93.97 ทั้งน้ีเพราะสภายังมีการลงพื้นที่
เยี่ยมเยือน ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานที่ไมสม่ําเสมอและขาดความตอเน่ือง 
และในสวนของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 75.37 คะแนน พบวายังขาด
ความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม (ภาคผนวก ค) 
 
 4) 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 ฝายของ 
อบต.เทพเสด็จ มีการประยุกตใชคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรเปนอันดับหน่ึง (รอยละ 
68.83) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารองคกรอยางมีวินัย มุมานะ และอุตสาหะ 
รองลงมาคือการประยุกตใชคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 68.80) และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
(รอยละ 61.15) (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 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%)  
  
  4.1) ฝายบริหาร 
   ฝายบริหาร อบต.เทพเสด็จ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 72.21 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑมาก ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 70.15 เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวามีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและนโยบายหรือขอตกลงที่ใหไวกับ
ชุมชนทั้งกอนและหลังการเลือกต้ังไมมากเทาที่ควร สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 78.35 พบวายังขาดความขยันในการหาโครงการที่เปนประโยชนกับทองถิ่น 
จากหนวยงานภายนอกองคกร และสําหรับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 
74.36 ซึ่งพบวาขาดการนําเอาคุณธรรมที่ดีของผูบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน (การใหความรู) ปยวาจา (พูดจาดีไมกอใหเกิดปญหา) อัตถจริยา (ทําตัวให
เปนประโยชนแกผู อ่ืน) และสมานัตตา (ทําตัวเสมอตนเสมอปลายออนนอมถอมตน) ไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร มาใชอยางเหมาะสมและตอเน่ือง(ภาคผนวก ก) 
  4.2) ฝายปฏิบัติงาน  
   ฝายปฏิบัติงาน อบต.เทพเสด็จ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการ
ยกระดับคุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 68.69 ระดับการประยุกตใชคุณธรรม
อยูในเกณฑปานกลาง ทั้งน้ีในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 72.57 
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ซึ่งพบวาจุดออนในการยกระดับคุณธรรมของฝายปฏิบัติงานคือ มีการใชตําแหนงหนาที่ในการ
เสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพองอยูบาง ในสวนของความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 62.99 เมื่อพิจารณาจุดออนเปนรายประเด็นพบวาความมุมานะมุงมั่นในการ
ทํางาน รวมถึงมีความกระตือรือรนและใสใจในการใหบริการยังไมมากนัก และสําหรับคุณธรรม
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คะแนนที่ไดคือรอยละ 52.95 พบวา ยังขาดความสนใจในความเอ้ือเฟอเผื่อแผ
แกเพื่อนรวมงานในดานสวัสดิการ ดวยปจจัยของตนเองหรือปจจัยภายนอกองคกร (ภาคผนวก ข) 
  4.3) ฝายสภา 
   ฝายสภา อบต. เทพเสด็จ ไดคะแนนรวมจากการประเมินการยกระดับ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. เทากับรอยละ 52.63 ระดับการประยุกตใชคุณธรรมอยูใน
เกณฑปานกลาง ทั้งนี้ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต คะแนนที่ไดคือรอยละ 55.51 พบวา 
ยังขาดการสนับสนุนกิจกรรมของ อปท. ในการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตของคนในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม สวนความอดทนและความขยันหมั่นเพียรคะแนนที่ไดคือรอยละ 50.72 ทั้งน้ีเพราะ
สภายังขาดการปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมถึงการใหบริการแกประชาชนและชุมชนใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการอยางเห็นไดชัด เชนเดียวกับคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
คะแนนที่ไดคือรอยละ 36.25 เพราะสภายังขาดความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมอยางเห็น 
ไดชัด (ภาคผนวก ค) 
 
 สรุปไดวา อปท. ที่มีระดับการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับปานกลางน้ัน จะมีการนําคุณธรรมดังกลาวไปประยุกตใชเพียงระดับตํ่ากวาปานกลางลงไป
เทาน้ัน อีกทั้งองคกรดังกลาวยังไมไดเนนความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับแรก จึงไมเปนไปตาม
เงื่อนไขความเพียงพอของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีการวิจัยยังพบวา แตละฝายขององคกร 
อปท. ที่นําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชน้ัน ฝายผูบริหารจะมีการ
นําไปใชประยุกตใชนอยกวาฝายสภาและฝายปฏิบัติงาน แสดงถึงการไมสงเสริมหรือสนับสนุน
การขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 




