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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
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ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) จังหวัดเชียงใหม ที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับตําบล ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคือ
ขอปฐมภูมจิากการเก็บตวัอยาง อปท. ในจังหวัดเชียงใหม จาํนวน 30 กรณีศกึษา ตามแบบจําลองตามลําดับ (ordered 
probity model) ของการนาํเอาคุณธรรม ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบรหิารจดัการองคกร
ทั้ง 3 ฝาย ไดแก ฝายผูบริหาร ฝายเจาหนาที่ และฝายสภา อบต. กับการสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของตําบลนั้นๆ โดยผลลัพธที่ไดจะแสดงถึงระดับของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา 
ประเภทของคณุธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมคีวามเหมาะสมสําหรบัการนําไปประยกุตใชกบัการบริหาร
จัดการของ อบต. อันเปนเง่ือนไขที่จําเปนของการบริหารองคกร อบต. ซึ่งเปนการบริหารดานการเมืองที่ตองเนน
ความโปรงใส คือ คุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต สําหรับคุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียรของ อบต. นั้น 
การวิจัยพบวา อบต. มีการนําไปประยุกตใชในระดับมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญที่ 99% สวนคุณธรรมความเอื้อเฟอ
เผ่ือแผนั้นมีการนําไปประยุกตใชรองลงมาอยางมีนัยสําคัญท่ี 95% สงผลตอการยกระดับการพัฒนา ที่สูงขึ้นถึง
รอยละ 10.73 ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของระดับตําบล 

คาํสาํคญั : คณุธรรมตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง, การบรหิารจดัการขององคการบรหิารสวนตาํบล, การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 



Abstract

This research aimed to study the application morality based on suffi  ciency economy philosophy 
to propel the performance of Chiang Mai Sub-District administrative organizations aff ecting the local 
socio-economic development as well as the participation between of Chiang Mai Sub-District administrative 
organizations and communities. Primary data was obtained by collecting data from 30 samples of Chiang 
Mai Sub-District administrative organizations based on ordered probit model that the application of morality 
in suffi  ciency economy philosophy to propel the performance of Chiang Mai Sub-District administrative 
organizations in 3 groups; administrators, offi  cers and council of Chiang Mai Sub-District administrative 
organizations are aff ecting the Sub-District socio-economic development. The study was that integrity is a 
necessary condition of local administrative organizations. Patience and Diligence were applied the most in 
local administrative organizations at the level of signifi cance of 99 percentages. For generosity was applied 
at the level of signifi cance of 95 percentages respectively. This aff ected the level of local socio-economic 
development signifi cantly with 10.73 percentage of increase.

Keywords : Morality in suffi  ciency economy philosophy, Sub-District administrative organization management, 
Socio-economic development

º·¹íÒ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศไทย
ตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบ
อยางรุนแรงกวาชวงท่ีผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-10 (พ.ศ.2545-2554) สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน 
สังคม จนถึงระดับประเทศ แตยังมีลักษณะกระจัดกระจายไมเปนระบบ แตก็มีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดทามกลางกระแสความขัดแยงอยางรุนแรงในประเทศ ซึ่งคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวิกฤตทรัพยสินดอยคุณภาพในสหรัฐอเมริกา
ระหวาง พ.ศ.2551-2552 ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศขางตน จังหวัดเชียงใหมมีวิสัยทัศนของการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ.2554-2557) คือ “นครแหงชีวิตและความม่ังคั่ง เปนเมืองท่ีใหความสุข และชีวิต
ที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน ในฐานะเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับเอเชีย พรอมกับเปนประตู
การคาการลงทนุสูสากล” และใหความสาํคัญกับยุทธศาสตรการสรางความมัง่ค่ังอยางยัง่ยนื อาจจะกลาวไดวามคีวาม
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แตก็ยังสะทอนมุมมองของ
ความคิดแบบทุนนิยมและวัตถุนิยมเน่ืองจากจุดเนนยังคงเปนการเพิ่มรายไดหรือความมั่งคั่งเปนหลัก โดยการเพิ่ม
แนวทางหรือมาตรการตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการคาการลงทุนใหมากขึ้น สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจงัหวดัเชยีงใหมเทาทีเ่ปนอยูไมกอใหเกดิการกระจายรายได จากผูทีไ่ดเปรียบทางการคาการลงทนุไปสูประชาชน
ในพืน้ทีท่องถิน่รอบนอกทีย่ากจนของจงัหวดั การใชนโยบายแบบประชานยิมของจงัหวดัเชยีงใหมทีเ่ปนอยูเหน็ไดชดั
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วามคีวามขัดแยงกบัแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีเ่นนความสมดุลหรอื
การลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องตางๆ หากเปนเรื่องเศรษฐกิจควรเนนการกระจายรายได โดยตองเนนไปที่การพัฒนา
ขีดความสามารถของคน ซึ่งประกอบดวยทักษะในการผลิตและทักษะในการดํารงชีวิตหรือจิตของคน มากกวา
การเนนการพัฒนาทางดานวตัถเุปนหลกั จงึจะกอใหเกิดการพฒันาท่ียัง่ยนืได ทัง้น้ีการพัฒนาแบบทุนนิยมของจังหวดั
เชยีงใหมทีเ่ปนไปตามกระแสการพัฒนาของประเทศโดยรวมทีย่งัคงเนนการพฒันาเชงิวตัถ ุแตไมไดเนนถงึการพฒันา
ทางดานจิตใจ หรือความมีศีลธรรม คุณธรรมของคนและองคกรในสังคม ทําใหสังคมประสบปญหาในเร่ืองจิตใจ 
ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร ทั้งๆ ที่ในเมืองเชียงใหมก็มีวัดเปนจํานวนมากท่ีสะทอนความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรมแตก็แฝงไวดวยวัตถุนิยมไปพรอมกัน ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย 
ไมวาจะเปนปญหาการทุจริต ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบผูที่ดอยโอกาสกวา ปญหาดังกลาวไดมีความพยายาม
ในภาพรวมท่ีจะแกไขโดยท่ีนาํเอาหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการดําเนินงาน จากราชการสวนกลาง ซึง่ถึงแมจะเนน
การพัฒนาแนววัตถนุยิมดวยเชนกนั แตเพือ่ใหเกดิความชอบธรรมในการบริหาร จาํเปนตองนําเอาหลักธรรมาภิบาล
หรอืการบริหารอยางโปรงใส เนนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ซึง่ถอืไดวาเปนหลักการท่ีดรีะดับหน่ึง แตในความ
เปนจริงหลกัการน้ีจะใชไดดเีพยีงใดข้ึนอยูกบัวาหลักการดังกลาวจะซึมซบัเขาไปในจิตใจของผูปฏบิตัมิากนอยเพียงใด 
ดังนั้นการกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตองตอบสนองตอนโยบายดังกลาวของ รัฐฯ ก็มักจะเนนใน
ลักษณะรูปแบบมากกวา เนื่องจาก อปท. เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนในภาคชนบทมากที่สุด คนในชนบท
สวนใหญจึงไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากจะใหความรวมมือกับ อปท. มากกวาองคกรอื่นๆ เพราะสามารถเปนที่พึ่งพิง
ไดในระดับหนึ่งขึ้นอยูกับวา อปท. จะเนนความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดเพียงใด หนวยงานของ 
อปท. ที่มีบทบาทใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด คือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อันมีสถานะเปนนิติบุคคล
มีรายไดและรายจายของตนเอง มีพนักงานประจําตําบลเปนผูปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของนายอําเภอและผูวา
ราชการจังหวัด อบต. เปนองคกรที่ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง เปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถบริหารงาน
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินไดดวยตนเอง ทั้งนี้คณะกรรมการและผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 
ในทางทฤษฎีจึงควรทราบถึงปญหาตลอดจนศักยภาพที่แทจริงของชุมชนมากที่สุด แตเนื่องจากการดูแลองคกรและ
บุคลากรของ อบต. ถูกกํากับในสองลักษณะ คือ การกํากับดูแลภายในองคกรของตนเองและการกํากับดูแลโดยสวน
กลาง ผานระบบราชการสวนภูมิภาค จึงขึ้นอยูกับวาแนวทางในการกํากับดูแลตนเองกับการกํากับดูแลจากราชการ
สวนภูมิภาคจะมีความขัดแยงกันหรือไม ซึ่งจะมีปจจัยเรื่องผลประโยชนเปนสาเหตุหลักของความขัดแยง ซึ่งจะเปน
อุปสรรคตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ อบต. เอง หากผูบริหารของ อบต.เหลานี้จะคํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลขององคกรเปนหลักขณะพรอมกับราชการสวนภูมิภาคที่กํากับอยูก็มิไดคํานึงถึงการมีผลประโยชนของ
ตนเอง แตมุงเนนที่ผลงานท่ีจะเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง ก็จะชวยใหการบริหารองคกรดังกลาวมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันัน้การบรหิารจดัการทีม่คีณุธรรมกค็อืการทาํใหรปูแบบของธรรมาภบิาลเขาไปอยูในจติสาํนกึ
ของผูปฏิบัติอยางแทจริง โดยสงเสริมใหพนักงานทุกคนทํางานอยางมีคุณธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
จึงจะสามารถพัฒนาองคกรใหตอบสนองตอการพัฒนาของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ จากปญหาท่ีไดกลาวมา
ขางตนไดนาํมาสูการนาํเสนอแนวคดิและแนวทาง การบรหิารจดัการตาม “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ทีพ่ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานเพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารจัดการและการดําเนินชีวิต อันจะนําไปสู
จุดหมายท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุข หมายถึงประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยาง
มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งประชาชนในชาติทุกระดับมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551 : 5-6) 

ดังนั้นหากเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมที่มีการบริหารจัดการองคกรโดย อปท. 
ซึ่งมีความใกลชิดกับชุมชนทองถ่ินเปนอยางมาก (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2553 : 3-4) ใหมีการจัดการท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในขณะที่
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เนนหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการที่เรียกวา คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว อันไดแก การมีความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร รวมถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
ซึง่นาจะมคีวามเหมาะสมกับบรบิททางเศรษฐกิจและสังคมของไทย สามารถประยุกตใชกบัทองถ่ินในจงัหวดัเชยีงใหม
ในปจจุบันได โดยนําเอาคุณธรรมเหลานี้มาประยุกตใชเขากับการบริหารจัดการองคกรของ อบต. จะชวยใหทุกคน
รวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุข กอใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงานในองคกรเพ่ิมขึ้น
อีกระดับหนึ่ง แตเปาหมายสุดทายของการดําเนินงานที่แทจริงของ อบต. คือชุมชนทองถิ่นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
สามารถดาํเนินงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ ชวยใหการบรหิารชมุชนและพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนเปนไป
ในทศิทางท่ีประชาชนอยูดกีนิดแีละมีความสขุตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบต. จะตองเร่ิมนาํเอาหลักคณุธรรม
เขามาใชในการดําเนินงานในทุกภาคสวนขององคกร มีการปลูกฝงและสอดแทรกหลักคุณธรรมเขาไปทุกครั้งกับ
การทํางานรวมกับชุมชน ไมวาจะเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ โนมนาวใหทุกภาคสวนเห็นดวยกับการ
สงเสริมคุณธรรมในชุมชน ตลอดจนสงเสริมใหชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการของ อบต. รวมถึงมี
ความรูความเขาใจท่ีถกูตองเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของตนเองบนหลักของคุณธรรมดังกลาว 
ซึง่จะเปนวิธกีารทีส่าํคัญในการทาํใหทกุภาคสวนไดนาํเอาหลกัการของการสงเสรมิคณุธรรมตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชกับชุมชนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จและเกิดเปนรูปธรรมไดจริงในที่สุด

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อใหทราบวา คุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ
นํามาใชไดจริงกับการบริหารจัดการของ อบต. ไดหรือไม และมีคุณธรรมใดบางท่ีเหมาะแกการประยุกตใชเพื่อการ
บริหารจัดการของ อบต. เพ่ือใหทองถิ่นระดับตําบลเกิดการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมใหประชาชนอยูเย็น
เปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1) เพือ่ศกึษาคณุธรรมตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่หมาะสมกบัการประยกุตใชในการบรหิาร
จัดการภายในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

2)  เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน อบต. ซึ่งสงผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินระดับตําบล 

ÊÁÁμÔ°Ò¹¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

อบต. สามารถประยกุตใชหลกัคุณธรรมตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการองคกรไดอยาง
เหมาะสม และมีรูปแบบของการประยุกตใชที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ชุมชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นของตนเอง
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»ÃÐâÂª¹�·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº 

1) ทราบถึงคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในการประยุกตใชกับการบริหาร
จัดการภายใน อบต. ดานการทํางานรวมกัน ระหวางฝายการเมือง ฝายขาราชการและลูกจางองคกร และฝายสภา 
อบต. รวมถึงการทํางานกับชุมชนในทองถ่ินระดับตําบล

2) ทราบถงึแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน อบต. ซึง่สงผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินระดับตําบล 

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ในการประยุกตใชคณุธรรมในการบริหารจัดการองคกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ อนัไดแก 
1) ความซ่ือสัตยสุจริต 2) ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และ 3) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ที่จะสงผลตอ
การพฒันาการบรหิารจดัการทีเ่กดิจากการเสรมิสรางคุณภาพคนใหมทีัง้ความรูและคณุธรรมควบคูกนั ทัง้นีก้ารบรหิาร
องคกรของ อบต. จะประสบความสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับบุคคลในองคกรทุกฝายท่ีทํางานรวมกับภาคประชาชน
ในทองถิ่นของตนเอง สามารถอธิบายเปนมิติของการมีสวนรวมในองคกรกับฝายประชาชนในมิติตางๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1 คือ ฝายผูบริหาร (ฝายการเมือง) ไดแก ทีมของนายก อบต. จะเปนการสะทอนถึงการนําเอาคุณธรรม
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารองคกรในฐานะของผูบรหิารองคกร ทัง้นีน้กัวจิยัไดกาํหนดเกณฑ
การประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติที่ 1 ไว 3 ระดับ คือ 

ระดับมากที่สุด หมายถึง ระดับคะแนนของการประยุกตใช 85.01-100% 
ระดับมาก หมายถึง ระดับคะแนนของการประยุกตใช 70.01-85.00% 
ระดับปานกลาง หมายถึง ระดับคะแนนของการประยุกตใช 50.00-65.00% 
และถาหากวามีระดับคะแนนของการประยุกตใชต่ํากวา 50% นั้น ถือวาอยูในระดับนอย (ถือวามีคุณธรรม

ไมความเพียงพออันเปนเง่ือนไขท่ีพอเพียงในการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงใหเห็นวา 
ฝายผูบริหารของ อบต. แหงนี้ ยังตองปรับปรุงในเรื่องของคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกร อบต.)

มิติที่ 2 คือ ฝายปฏิบัติงาน ไดแก ขาราชการและลูกจางองคกรจะเปนการสะทอนถึงการนําเอาคุณธรรม
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินงานรวมกับฝายผูบริหารและตัวแทนประชาชนที่เขามาทํางาน
ในบทบาทของสภา อบต. ทั้งนี้นักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในมิติที่ 2 ไว 3 ระดับ คือ 

ระดับมากที่สุด หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 85.01-100% 
ระดับมาก หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 70.01-85.00% 
ระดับปานกลาง หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 50.00-65.00% 
และถาหากวามรีะดบัคะแนนของการประยกุตใชต่าํกวา 50% นัน้ ถอืวาอยูในระดบันอย และตองมกีารปรบัปรงุ

ใหมีคะแนนคุณธรรมสูงขึ้นกวาที่เปนอยู
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มิติที่ 3 คือ ฝายสภา อบต. ไดแก ตัวแทนของชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชน เขามามีสวนรวมทาง
การเมือง ในการตรวจสอบและพิจารณาความเห็นชอบในการดําเนินงานตางๆ ตามวิสัยทัศน และโครงการของ
คณะผูบริหาร ซึ่งจะเปนการสะทอนถึงการนําเอาคุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงาน
รวมกับฝายผูบริหารและฝายปฏิบัติงาน ทั้งนี้นักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใชคุณธรรมตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติที่ 3 ไว 3 ระดับ คือ 

ระดับมากที่สุด หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 85.01-100% 
ระดับมาก หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 70.01-85.00% 
ระดับปานกลาง หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 50.00-65.00% 
และถาหากวามรีะดบัคะแนนของการประยุกตใชต่าํกวา 50 % นัน้ ถอืวายงัตองปรับปรงุการทํางานใหถกูตอง

ยึดถือหลักคุณธรรมมากกวาที่เปนอยู 
เพื่อใหเห็นถึงผลลัพธของการบริหารจัดการองคกรของ อบต. ดวยการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรซึ่งจะตองทํางานรวมกันกับชุมชนในพื้นท่ี นักวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดของ
การบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมกับชุมชน (ประชาชน) ในทองถิ่น ดวยการกําหนดเกณฑการประเมิน อบต. 
ในการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรอยางมีคุณธรรมกับประชาชนเปนอีกหนึ่งเงื่อนไขดวย 
โดยกําหนดไวเปนมิติที่ 4 คือ การมีสวนรวมระหวาง อบต. กับภาคประชาชน ดังนี้

มิติที่ 4 คือ การมีสวนรวมระหวาง อบต. กับภาคประชาชน ไดแก ตัวแทนของผูนําชุมชนที่ทํางานรวมกันกับ
คณะทํางานของ อบต. ในการทํากจิกรรมหรือโครงการตางๆ ทีอ่ยูภายในแผนและอยูนอกแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นของ อบต. ทั้งการมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ โครงการ หรือแมแตกิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันกับ อบต.
ซึ่งจะเปนการสะทอนภาพการทํางานรวมกันระหวางทีม อบต. ที่มีการนาํเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใชในการดําเนินงานรวมกับประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ทั้งนี้นักวิจัยไดกําหนดเกณฑการประยุกตใช
คุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับมิติที่ 4 ไว 3 ระดับ คือ 

ระดับมากที่สุด หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 85.01-100% 
ระดับมาก หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 70.01-85.00% 
ระดับปานกลาง หมายถึง  ระดับคะแนนของการประยุกตใช 50.00-65.00% 
และถาหากวามรีะดบัคะแนนของการประยุกตใชต่าํกวา 50% นัน้ ถอืวาอยูในระดับนอย จะตองมกีารปรับปรุง

เรื่องการมีสวนรวมกับภาคประชาชนใหมากกวาที่เปนอยู 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

อปท. (อบต.) สมาชิกในชุมชน ชุมชน (ประชาชน)

• การประยุกตใชคุณธรรมฯ 
ของฝายบริหาร

• การประยุกตใชคุณธรรมฯ 
ของฝายปฏิบัติงาน

• การประยุกตใชคุณธรรมฯ 
ของฝายสภา

เปาหมายคือ
• การทํางานรวมกันอยางมี
คุณธรรม

• การใหบริการสาธารณะ
ตอประชาชนอยางมี
คุณธรรม

เปาหมายท่ีเปนผลตอประชาชน
• สมาชิกในชุมชนไดรับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยางพอเพียง

• สมาชิกในชุมชนที่ไดรับ
ความชวยเหลือจาก อบต. 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง คือ การชวยเพื่อให
พ่ึงตนเองไดเปนหลัก

• สมาชิกในชุมชนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาอยางทั่วถึง

• สมาชิกในชุมชนไดรับการ
สงเสริมใหมีสวนรวมในทุกมิติ
ของทุกกลุมในชุมชน

• การมีสวนรวมตามแผนพัฒนา
ชุมชนและการมีสวนรวมใน
โครงการที่อยูนอกแผนพัฒนา
ชุมชน

 1) ไมมีสวนรวม 
 2) มีสวนรวม
 - การมีสวนรวมดานการ

วางแผน
 - การมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน และดําเนินการ
 - การมีสวนรวมในการ

จัดสรร และรับผลประโยชน
 - การมีสวนรวมในการ

ติดตาม และประเมินผล

การประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ

องคกร

การมีสวนรวมกับ อบต. ชุมชนอยูดีมีสุขตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายในการสงเสริมคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกรของ อบต.
จะทําอยางไรใหชุมชน (ประชาชนในทองถิ่น) อยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(1) กระบวนการหรือวิธีการสงเสริมคุณธรรมฯ ของ อปท.
(2) วิธีการยกระดับคุณธรรมใน อปท. ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นระดับตําบล
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จากภาพท่ี 1 ที่แสดงถึงกรอบแนวคิดของการวิจัยจึงอาจกลาวไดวา หากการศึกษาคร้ังนี้เพื่อตอยอดถึง
การประยุกตใชคณุธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารจัดการองคกรในการทํางานแบบมีสวนรวม
กับชุมชน ทั้งการมีสวนรวมในแผนพัฒนาชุมชนและการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในทุกๆ ขั้นตอนหรือทุกกิจกรรม
ที่อยูนอกแผนพัฒนาชุมชน สวนหนึ่งก็เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจอยางเปนธรรมและยังสามารถตรวจสอบได 
เปนวิธีการสนับสนุนการดําเนินงานของ อบต. ไดจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไดอีกทางหนึ่ง 
ในสวนของระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจะอาศัยเครื่องชี้วัด “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสงัคมไทย ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่10” โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ (มกราคม 2552) ซึ่งไดกําหนดองคประกอบ “ความอยูเย็นเปนสุข” ได 6 องคประกอบหลักไดแก 
1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุน 3) ชุมชนเขมแข็ง 4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 5) สภาพแวดลอม
และระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ซึ่งท้ัง 6 องคประกอบน้ีมีความครอบคลุมมิติ
ของการดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยอาจจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เปนเครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจและ
ดานสังคม กลาวคือ เปนดัชนีที่มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” คือ คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู รูเทาทัน
โลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกจิ มีคุณภาพ เสถียรภาพ เปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ 
ทรพัยากรธรรมชาติยัง่ยนือยูภายใตระบบการบริหารจัดการประเทศท่ีมธีรรมาภิบาล ดาํรงไวซึง่ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยนักวิจัยไดกําหนดระดับของความ
พอเพียงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นได 3 ระดับ คือ 

ระดับนอย หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ 0.00-50.00% 
ระดับปานกลาง หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ 50.01-80.00% 
ระดับมาก หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ 80.01-100% 

ÇÔ Õ̧´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

รูปแบบการวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยคร้ังน้ีเปนการสรางความเขาใจปรากฏการณในเชิงเหตุผล ดวยวิธีวิเคราะหที่เปนระบบ

โดยใชการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปรมิาณ เพ่ือหาประเภทของคุณธรรมท่ีเหมาะสมตอการนํามาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการของ อบต.

ขอบเขตการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษา คือ ขอปฐมภูมิ (Primary data) จากการเก็บตัวอยาง อบต.ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 

30 กรณีศึกษา และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยทําการทบทวนเอกสาร วิเคราะห สังเคราะห เพื่อหา
ขอสรุปที่เปนคําตอบของการวิจัย จากนั้นจึงจะนําเอาคําตอบที่ไดมาทําออกแบบจําลองเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม
ของการมีสวนรวมขององคกรกับภาคชุมชนในการทํางานรวมกันใหเกิดผลการพัฒนาทองถิ่นของตนได ซึ่งเมื่อได
รปูแบบของการมสีวนรวมของการประยกุตใชคณุธรรมในองคกรแลวกจ็ะนาํไปทดสอบกบักลุมตวัอยางซึง่เปน อบต. 
ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการรวมกับชุมชนดังนี้ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก อบต. ที่มีการบริหารงานอยูในชวงปที่ 2-3 กลาวคือ 

องคกรจะตองทําการเลือกผูบริหารและทําการบริหารองคกรตอเนื่องมาอยางนอย 1 ป และไมอยูในชวงการบริหาร
ในปสุดทาย คือ ปที่ 4 และไมอยูในชวงระหวางการเลือกตั้งใหมหรือมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพขององคกร
จาก อบต. เปนเทศบาลตําบล ทั้งนี้เพราะการวิจัยจะไมสามารถทราบผลของการวิจัยไดหากเกิดการปรับเปลี่ยน
ผูบริหาร จากการศึกษา พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 42 อบต. ที่มีคุณสมบัติดังกลาว 

2) ประเภทของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก อบต. ท่ีมีความตองการเขารวมในงานวิจัยคร้ังน้ี ดวยความสมัครใจ
และเต็มใจ การศกึษาครั้งนี้พบวามี อบต. ที่มีความสนใจเขารวมมากถึง 30 อบต.

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนักวิจัยไดออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลทางสถิติ
ที่สามารถตรวจสอบไดในความถูกตองของผลการวิจัย เก็บขอมูลตัวเลขจากกลุมประชากรเปาหมายดวยวิธีการ
ทางเศรษฐมิติซึ่งเปนการประยุกตใชวิธีการทางสถิติกับปญหาทางเศรษฐศาสตร มีองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
สองสวนคือทฤษฎีและขอเท็จจริง จะชวยใหเกิดการตีความจากขอมูลอยางมีประสิทธิผล โดยรวมทั้งสองสวนเขา
ดวยกันและใชเทคนิคทางสถิติในการประมาณคา (Estimate) ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ (Sriboonchitta S., 
A. Wiboonpongse, P. Calkins, 2009) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีละเอียดลึกจากกลุม
ตัวอยางขนาดเล็กเพ่ือเจาะลึกบรรยายเหตุการณที่เปนเหตุเปนผลสนับสนุนการดําเนินงานซ่ึงจะทําใหไดคําตอบ
ที่ลึกซึ้งกวาขอมูลเชิงปริมาณแตเพียงอยางเดียวนําเสนอเปนกรณีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาส (SWOT Analysis) 
ของการพัฒนา รวมถึงแบบประเมินตางๆ อันไดแก แบบประเมินความเขมแข็งขององคกรภาครัฐ แบบประเมินการ
มสีวนรวมภาคชุมชน แบบประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และแบบประเมินการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินระดับตําบล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลนักวิจัยใชวิธีการทางสถิติอยางงาย ไดแก คารอยละ คามากสุด คานอยสุด และดูการ

กระจายของคะแนนความถ่ีและความถี่สะสม แลวนํามาแบงเกณฑคะแนนเพ่ือความเหมาะสมในการจัดระดับ
การพัฒนาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS version 16 ทําการจัดกลุม โดยเอาคาคะแนนของมิติ
มาประมวลผลรวมกัน ไดดังนี้

คะแนน 80.01-100 จัดอยูในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับสูง 
คะแนน 50.01-80.00 จัดอยูในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับปานกลาง
คะแนนต่ํากวา 50.00 จัดอยูในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับนอย
และทําการวิเคราะหผลการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอระดับของการประยุกตใช

คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LIMDEP (Limited 
dependent variable models) version 9 ชวยในการวิเคราะหสรุปความ เนื่องจากเปนโปรแกรมที่มีความยืดหยุน
ที่ใชในการประมาณคาการวิเคราะหแบบจําลอง ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชแบบจําลองทางเลือกตามลําดับ (Ordered probit 
model) ใชวิธีการประมาณคาดวยวิธีควรความนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood estimates : MLS) พรอมทั้ง 
คาผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal eff ect) เนื่องจากระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal162



พอเพียงของ อบต. มีถึง 3 ระดับ คือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอระดับ
ของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต 
ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตามความสัมพันธ (Function) ของแบบจําลอง
ทางเลือกตามลําดับ (Ordered probit model) ใน รูปแบบจําลองทั่วไป (Calkins. P., A. Wiboonpongse and 
S. Sriboonchitta, 2009 : 159-166)

yi
* = Xi β+μi     (1)

ทั้งนี้ แบบจําลองน้ีเขียนใหอยูในรูปของแบบจําลองเชิงประจักษ ดังนี้

yi = β0+β1 X1+β2 X2+β3 X3+μi  (2) 

เมื่อ yi =1 เม่ือมีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับนอย  
 yi =2 เม่ือมีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง  

 yi =3  เมื่อมีการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก 
และ X1 คือ ระดับของคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริตที่นําไปประยุกตใช
 X2 คือ ระดับของคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรที่นําไปประยุกตใช
 X3 คือ ระดับของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผที่นําไปประยุกตใช
 βi คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ทําการศึกษา
 μi คือ คาความคลาดเคล่ือนของแบบจําลอง 
 i คือ จํานวน อบต. ที่นํามาศึกษา โดย i มีคาตั้งแต อบต.ที่ 1 ถึง อบต.ที่ 30

จากน้ันทาํการวิเคราะหผลการวิจยัเพ่ือหาความสัมพนัธของตัวแปรตางๆ ทีม่ผีลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินตามรูปของแบบจําลองเชิงประจักษดังนี้

yi = β0+β1 X1+β2 X2+β3 X3+β4 X4+β5 X5+β6 X6+β7 X7+β8 X8+μi   (3) 
 
เมื่อ yi =1 เม่ือมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในระดับนอย  
 yi =2 เม่ือมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในระดับปานกลาง  
 yi =3 เม่ือมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในระดับมาก 
และ X1 คือ ระดับของคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริตที่นําไปประยุกตใช
 X2 คือ  ระดับของคุณธรรมความอดทนและความขยันหมั่นเพียรที่นําไปประยุกตใช
 X3 คือ  ระดับของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผที่นําไปประยุกตใช
 X4 คือ  ระดับคะแนนของการประเมินมิติดานการบริหารจัดการองคกรของ อปท.
 X5 คือ  ระดับคะแนนของการประเมินมิติการมีสวนรวมของชุมชน
 X6 คือ  ระดับคะแนนของการประเมินมิติการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ ศก.พอเพียง

   ของ อบต.
 βi คือ  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ทําการศึกษา
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 μi คือ คาความคลาดเคล่ือนของแบบจําลอง 
 i คือ จํานวน อบต. ที่นํามาศึกษา โดย i มีคาตั้งแต อบต.ที่ 1 ถึง อบต.ที่ 30

จากความสัมพันธของฟงกชันที่ไดจากการวิเคราะหที่ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานสามารถนํามา
วเิคราะหถงึคณุลกัษณะและประเภทของคณุธรรมทีเ่หมาะสมสําหรบันาํมาประยกุตใชในการบรหิารจดัการขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน การทํางานรวมกันกับชุมชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

ผลการวิจัย
ผลการวิจยัพบวาเปนไปตามสมมุตฐิานคือ อบต. สามารถประยุกตใชหลักคณุธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการองคกรไดอยางเหมาะสม และมีรูปแบบของการประยุกตใชที่แตกตางกันในแตละพื้นที่
ชุมชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการของ อปท. มากที่สุด 3 ประการ อันไดแก 

X1 ความซ่ือสัตยสุจริต X2 ความอดทนและความขยันหม่ันเพียร X3 ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
99.9% สามารถสรุปความสัมพันธตอระดับของการประยุกตใชคุณธรรมของ อบต. กับการบริหารจัดการองคกร
รวมกับชุมชนในพื้นที่ของตนเอง ดังผลการวิเคราะหแบบจําลองในสมการที่ (2) โดยใชโปรแกรม LIMDEP 9.0 สรุป
ผลการวิเคราะหดังสมการที่ (4) 

yi = 114.82+2.65 X*
1   +2.07 X*

2  +1.10 X*
3
*
  (4)

 
โดยคาของ Restricted log likelihood = -28.91181 และคา Log likelihood function = -.1200002E-04 และ

มีคาของ Chi squared (sig at .001) = 57.82360 ผลการวิเคราะหแบบจําลองตามลําดับ (ordered probit model) 
สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณธรรมทั้ง 3 ประการ แสดงคาสัมประสิทธิ์ (coeffi  cient) และ
พบวาแบบจําลองน้ีมีนัยสําคัญทางสถิติ (ที่ระดับ a = .001) ดวยระดับความเช่ือมั่น (รอยละ 99.99) แบบจําลองน้ี
ใชอธบิายระดบัการประยกุตใชคณุธรรมในการบรหิารจดัการขององคกร อบต. ไดด ีทัง้นีแ้บบจาํลองสามารถพยากรณ
ระดบัของการประยกุตใชคณุธรรมไดแมนยาํถกูตอง (รอยละ 58.10) เทานัน้ ทัง้นีผ้ลการวเิคราะหทีไ่ดจากแบบจาํลอง
ตามลําดับ (ordered probit model) สําหรับการพยากรณโดยรวมถูกตอง (รอยละ 58.10) ซึ่งถือวาเปนการพยากรณ
ที่อยูในระดับปานกลาง ซึ่งถือไดวาเปนแบบจําลองท่ีพอใชไดทําใหทราบวาตัวแปรคุณธรรมกับความซ่ือสัตยสุจริต
เปนตัวแปรท่ีมีการนําไปใชประยุกตไดมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญที่ 95% รองลงมาคือ ตัวแปรของคุณธรรม
ดานความอดทนและขยันหมั่นเพียรมีการนําไปประยุกตใชตอการบริหารจัดการของ อบต. อยางมีนัยสําคัญที่ 99% 
และตัวแปรคุณธรรมในประเด็นของความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ สามารถนําไปประยุกตใชรองลงมาอยางมีนยัสําคัญท่ี 95%

จากประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี อบต. ไดนําไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการ
ขององคกรรวมกับชุมชน สามารถกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นมากที่สุด 
วดัไดจากระดบัของความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทย เรยีงตามลาํดบัความสาํคัญของการประมวลผลทางสถติ ิ
ดังสมการแสดงถึงระดับของการประยุกตใชคุณธรรมทั้ง 3 ประการ รวมถึงผลกระทบจากระดับของการบริหาร
จัดการอปท. การมีสวนรวมกับชุมชนในพื้นที่ของตนเอง ผลการศึกษาดังตาราง 
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ตัวแปรอิสระ

การพัฒนา ศก. 
และสังคม
ระดับนอย 

(y = 0)

การพัฒนา ศก. 
และสังคม 

ระดับปานกลาง 

(y = 1)

การพัฒนา ศก. 
และสังคม 
ระดับมาก

(y = 2)
ผลกระทบ
สวนเพิ่ม

ผลกระทบ
สวนเพิ่ม

ผลกระทบ
สวนเพิ่ม

X1 (ระดับของคุณธรรมความซ่ือสัตย) .0585 .4739 .5323

X2  (ระดับของคุณธรรมความอดทนและ
ความขยันหมั่นเพียร)

.0192 .1560** .1752

X3 (ระดับของคุณธรรมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) .0090 -.0730 .0820*

X4  (ระดับคะแนนของการประเมินมิติดานการบริหาร
จัดการองคกรของ อบต.)

.0000 .3103* .3103

X5 (ระดับคะแนนของการประเมินมิติการมีสวนรวมของ
ชุมชน)

.0000 .0500* .0500

X6 (ระดับคะแนนของการประเมินมิติการประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาของ ศก.พอเพียงของ อบต.)

.0000 0.1073 0.1073*

หมายเหตุ ; *  คือ นัยสําคัญที่ 95%
  **  คือ นัยสําคัญที่ 99%
  *** คือ นัยสําคัญที่ 99.9%

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

คาผลกระทบสวนเพิ่มที่สะทอนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ทั้ง 3 ระดับ (มาก ปานกลาง 
และนอย) พบวา คาผลกระทบสวนเพิ่มตัวแปรของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตของ อบต. มีโอกาสตอการพัฒนา
ที่สะทอนใหเห็นถึงระดับความอยูดีมีสุขของสังคมชนบท ในระดับนอยมีคาเพิ่มขึ้น (รอยละ 5.85) และตัวแปรระดับ
ของคุณธรรมความอดทนและ ความขยันหม่ันเพียรมีโอกาสตอการพฒันาในระดับปานกลางเพ่ิมขึน้ (รอยละ 15.60) 
และตัวแปรประกันคุณภาพความเอ้ือเฟอเผ่ือแผมโีอกาสตอการพัฒนาในระดับมากเพ่ิมขึน้ (รอยละ 8.20) เชนเดียวกัน
กับตัวแปรดานการบริหารจัดการองคกรของ อบต. มีโอกาสตอการพัฒนาในระดับปานกลางเพิ่มขึ้น (รอยละ 31.03) 
และตวัแปรดานการมสีวนรวมของชมุชน มโีอกาสตอการพฒันาในระดบัปานกลางเพิม่ข้ึน (รอยละ 5.05) สวนตวัแปร
ทีม่ผีลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในระดับสงู คอืตวัแปรการประยุกตใชคณุธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อบต. ที่มีโอกาสตอการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10.73 แสดงใหเห็นวา 
การนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ ทั้ง 3 ดาน ของบุคลากรและเจาหนาที่รวมถึงผูบริหารขององคกรกับ
การดําเนนิงานรวมกนักับชุมชนในลักษณะของการมสีวนรวมของชมุชน (ตวัแปร X6) นอกจากนีค้ณุธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยังเปนตัวกระตุนการทํางานของบุคลากรท้ังองคกร ทั้ง 3 ประเด็น เปนตัวสะทอนใหเห็นภาพ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินเปนไปตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จึงกลาวไดวา หากมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเพิ่มคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น 
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การประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. 
จ.เชียงใหม ที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับทองถิ่นระดับตําบล โดยผลลัพธที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา ประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมีความเหมาะสมสําหรบัการนําไปประยุกตใชกบัการบริหารจัดการของ อบต. มากทีส่ดุคอื คณุธรรมความซ่ือสตัย
สุจริต อันเปนเงื่อนไขที่จําเปนของการบริหารองคกร อบต. ซึ่งเปนการบริหารดานการเมืองท่ีตองเนนความโปรงใส 
สวนคุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียรของ อบต. นั้น การวิจัยพบวามีการนําไปประยุกตใชในระดับ
มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญที่ 99% และ 95% ตามลําดับ สงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
อยางมีนัยสําคัญตามปจจัยดานการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของ ศก.พอเพียงของ อบต. ที่มีโอกาสตอการ
พัฒนาในระดับสูงเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 10.73 แสดงใหเห็นวา การนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
ทั้ง 3 ประการไปปฏิบัติใชทั้งฝายเจาหนาที่รวมถึงผูบริหารขององคกร ฝายสภา อบต. จะสะทอนใหเห็นถึงภาพ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นท่ีเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหากมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดกระบวนการเพ่ิมคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากขึ้นแลว การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นของชุมชนนั้นๆ จะกอใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ดังภาพ
ของสังคมที่อยูรวมกันอยางอยูเย็นเปนสุข
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โดย รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลําพอง

บทความน้ีเปนผลจากการวิจยัทีศ่กึษาถึงการประยุกตใชคณุธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคการบริหารสวนตําบล จ.เชียงใหม ที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับตําบล ซึง่ไดศกึษาใน 3 มติทิีส่าํคัญคือ คณุธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
สวนตําบล และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปญหาการวิจัยมีความสําคัญและสอดคลองกับ
ปญหาของสังคม ดังที่ผูเสนอบทความไดวิเคราะหไว และยังเห็นความสําคัญวาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมควรพัฒนาจากหนวยสังคมยอยคือ ชุมชนในทองถิ่น ขณะที่กระแสการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการบริหารองคกร และผูเสนอบทความไดใหความ
สําคัญในเรื่อง คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนํามาประยุกตใชในการบริหารองคกร
สวนตําบลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน แมวาการวิจัยครั้งนี้จะเปนกรณีศึกษา
ทีจ่งัหวดัเชียงใหมและบริบทของชมุชนอ่ืนมีความแตกตางกนัออกไป กย็งัสามารถนําไปประยกุต
ใชในการพฒันาชมุชนของตนได โดยเฉพาะประเภทของคณุธรรม 3 ประการ ไดแก ความซือ่สตัย
สุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งยังเปนคุณธรรมที่สําคัญที่
จะชวยสรางความเขมแข็งใหชุมชน และมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

จุดเดนของการวิจัย
1. มีการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีชัดเจน ทําใหการออกแบบการวิจัยมีระบบ 

เลือกวิธีการวิจัย และเครื่องมือเก็บขอมูลที่เหมาะสม ทําใหเกิดความนาเชื่อถือของ
ผลการวิจัย

2. เสนอเหตุผลที่ชัดเจนในการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนประโยชน
ตอการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ

3. ไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ซึ่งเหมาะสมกับปญหาวิจัยซึ่งเปนปรากฏการณทางสังคมท่ีจําเปนตองศึกษาขอมูลในชุมชน
อยางลึกซึ้ง และผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทําใหมีความชัดเจนและ
ความนาเชื่อถือของผลการวิจัยยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
แมวาผูวิจัยจะมีความเขาใจชัดเจนแลววา การวิจัยครั้งนี้เปนการสรางความเขาใจ

ปรากฏการณในเชิงเหตุผล และไดเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการวิเคราะหประเภท
ของคุณธรรมท่ีเหมาะสมตอการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลก็ตาม สิ่งที่ผูปริทรรศนมีความคิดเห็นวาควรศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรทางดานจิตใจ 
ไดแก ความรูสึกนึกคิดของบุคลากรกลุมตางๆ เกี่ยวกับคุณธรรมเหลานี้ในแงมุมตางๆ เพราะ
การศึกษาคร้ังนี้เก่ียวของปรากฏการณในสังคม ซึ่งบุคลากรในชุมชนเปนตัวแปรสําคัญ และ
องคประกอบทางดานจิตใจเปนตัวกํากับพฤติกรรมของบุคลากร
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