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รายงานการวิจัย 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอความสุขของประชาชนในเขต 
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

The Administration as Good Governance towards Happinesss of  
People in Sriphum Sub District Administrative Organization,  

Muang District , Chiang Mai Province  
 

                                                                                                      รัชตา  มิตรสมหวัง1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ  และศึกษา
ความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 2) 
เพื่อศึกษาความสุขของประชาชนขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอ
ความสุขของประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู
ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  345  คน  
ดวยแบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
.9614 แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาทางสถิติที่ 

ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค าสั มประสิ ทธิ์ สั มพั นธ สหสั มพั นธ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา 
 1. ปจจัยสวนบุคคล  พบวา  กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปน เพศชาย  มีอายุระหวาง  
31 – 40  ป   การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ,  
ปวช.  มีอาชีพเกษตรกร  และมีรายไดตอ
เดือน  10,000 – 20,000  บาท 

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม  อยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา มีระดับ
การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ ดานหลักนิติ
ธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความ
โปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลัก
ความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา  
อยูในระดับมากทุกดาน 

3. ระดับความสุขของประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจํา สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
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จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยความสุขของประชาชน  ไดแก  ดาน
ความสุขเกิดจากความรักในครอบครัว ดาน
ความสุขเกิดจากการมีสัมพันธทางสังคม  
และดานความสุขเกิดจากการใชจายทรัพย  
รองลงมาคือ ดานความสุขเกิดจากการไมเปน
หนี้ ดานความสุขเกิดจากการทํางานที่สุจริต  
และดานความสุขเกิดจากการมีทรัพย 

4. ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ ที่มีตอความสุขของ
ประชาชน พบวาตัวแปรทุกตัวที่ใชในการ
วิเคราะหมีความสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกตัว หมายความวา การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลศรีภูมิที่มีตอ
ความสุขของประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
มีผลตอความสุขของประชาชนในพื้นที่ 
 
คําสําคัญ: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
, ความสุขของประชาชน 

 
Abstract 

This purposes of the research were 1) 
to study the administration as good governance 
of Sriphum sub district administrative 
organization, Muang district, Chiang Mai 
province. 2)to study happinesss of people in 
Sriphum sub district administrative  
organization, Muang district, Chiang Mai 
province. 3)to study the relationship between 
the administrative as good governance towards 

happiness of people of Sriphum sub district 
administrative organization, Muang district, 
Chiang  Mai  province. The  sample  consists 
of 345people who lived in Sriphum sub  
district  administrative  organization,  Muang  
district,  Chiang  Mai  province  with  
the  questionnaire and the reliability was 
.9614.The  data analyzed  were  presented   in 
frequency, mean, standard deviation and 
Correlation Coefficient. The research revealed 
that; 

1. The personal status found that the 
majority of sample was male who aged 
between 31-40 years , education level was 
secondary level  and vocational level 
,agriculturist and the monthly income was 
between 10,000 –20,000 bath. 

2. The administration as good 
governance of Sriphum sub district   
administrative organization, Muang district, 
Chiang Mai province was at the high level.  
When considering each aspect found that the  
level  of administration as good governance   
of Sriphum sub district administrative 
organization, Muang district was rule of law 
aspect, ethics aspect, transparency aspect, 
participation aspect, accountability aspect and 
economy aspect at the high level in all aspects. 

3. The happiness level of people in 
Sriphum sub district administrative 
organization, Muang district, Chiang Mai 
province, the overall was at the high level. By 
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happiness of people was love in the  family, 
social relationship and treasure  spending, 
followed by without debt, working good faith 
and property aspect. 

The relationship between the 
administration as good governance of Sriphum 
sub district administrative organization 
towards happiness of people found that all 
variable had the relationship with the 
statistically significant difference at .0 that the 
administration as good governance in Sriphum 
sub district administrative organization 
towards happiness of people in Sriphum sub 
district administrative organization, Muang 
district, Chiang Mai province had affected the 
happiness of people in the area. 
 
Keywords: The Administration as Good 
Governance, Happinesss of People 
 
บทนํา 

องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงเปนหนวยราชการใน
สวนการบริหารสวนทองถ่ิน ที่จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ไดออกระเบียบวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 
เพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ
ตางๆ ถือปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงนอกจากจะตอง
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และพนักงาน

จางในหนวยงานแลว ยังตองเกี่ยวของกับการ
บริการสาธารณะ การพัฒนาทองถ่ินในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใหเจริญรุงเรือง แลวยังตองคอยบําบัด
ทุกข  บํารุงสุขใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปที่มาติดตอ
ราชการ  ดังนั้นเทศบาลตําบลศรีภูมิ จะตอง
ปฏิบัติราชการใหเกิดความใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทั่วไป คือ บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทนตอความทุกข
ยากลําบาก ไมมักมากในลาภผล  มุงบําเพ็ญตน
ให เ กิ ดประโยชน ต อประชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถือธรรมเปน
ใหญ โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
 ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อทราบถึงปญหาความสุข 
และความสัมพันธของประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   เพื่อนําผล
การศึกษาที่ ได รับไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับความสุข และพัฒนาความสัมพันธอัน
ดีงามระหวางองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
กับประชาชน ในพื้นที่ ใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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2. เพื่อศึกษาความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอ
ความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
สมมติฐานในการศึกษา 

1. ระดับการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ 

2. อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับมาก 

3. ระดับความสุขของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก 

4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ-
บาลที่มีตอความสุขของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราสีมา  มีความสัมพันธกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ขอบเขตดาน ประชากร 
       1 .1   ประชากรที่ ศึกษา  ไดแก
ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่พักอาศัย
อยูในพื้นทีองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,500 คน   
     1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงมีจํานวนที่แนนอน จึงใชสูตร

ของยามาเน (Yamane) ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 
95 และยอมใหมีการคลาดเคลื่อน 0.05 จํานวน 
345 คน  โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบ
ช้ันภูมิ  จากนั้นนําไปหาขนาดความพอดีโดย
กํ าหนดขนาดตั วอย างตามสัดส วนของ
ประชากรกลุมเปาหมาย      
 1.3  การสุมตัวอยาง  ทําการสุม
ตัวอยางแบบงาย(Simple  random  sampling) 
เพื่อจะไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแบบที่ดีดวย
การจับฉลากประชาชนในแตละชั้นภูมิใหได
สัดสวนที่กําหนด  จํานวน  345  คน  จําแนก
ตามเพศเพื่อนําผลจากการเก็บขอมูลมาศึกษา
ตอไป 
 2.  ขอบเขตดานการศึกษา 
 2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent) 
ไดแก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 6 ดาน 
คือ  1) นิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลัก
ความโปรงใส  4) หลักการมีสวนรวม  5) หลัก
ความรับผิดชอบ  6) หลักความคุมคา  
 2.2  ตัวแปรตาม ( Dependent ) 
ไดแกความสุขของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ  ทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  ประกอบดวย  6  ดาน คือ  1)  
ความสุขจากความรักในครอบครัว  2) ความสุข
จากการมีทรัพย  3)  ความสุขจากการใชจาย
ทรัพย   4 )  ความสุ ขจากการไม เป นหนี้                
5) ความสุขความสุขจากการทํางานที่สุจริต       
6) ความสุขจากการมีสัมพันธกับสังคม 
 3.  ขอบเขตดานพื้นที่  การศึกษาเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองคการ
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บริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
 4.   ขอบเขตดานเวลา  ผูศึกษาได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  
และสรุปผลการศึกษาในชวงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.  2555 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน  2,500  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  
ไดแกประชาชนองคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากขนาด
กลุมตัวอยางซึ่งคํานวณตามสูตรของ ทาโร  ยา
มาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 และมีความคลาดเคลื่อน  0.05 ในการ
คํ านวณหาขนาดของกลุ มตั วอย า ง  ได
ประชากรตัวอยาง จํานวน 2,500 คน ผูศึกษา
จึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน  
345 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม  
 การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของ  
 ขั้นตอนที่ 2 ไดสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถาม  โดยการกําหนดประเด็นให

ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
(conceptual  framework) ทั้งตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม โดยกําหนดวัตถุประสงคของ
แบบตรวจรายการ(check  list) และแบบมาตรา
สวนประมาณคา(rating  scale) 
 ขั้นตอนที่ 3 การนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไข 
 ขั้ นตอนที่  4  นํ าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใช (try out) 
กับประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล (อ.บ.ต.) ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษา
คร้ังนี้  จํานวน  30  คน แลวตํามาหาคาความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบาค (conbach’s alpha  
coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9614 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลวิจัยตอไป 
 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู
ศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนประชากรในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อเก็บขอมูลจากประชากรที่เปน
กลุมตัวอยางใหตอบแบบสอบถาม จํานวน 345 
คน จากนั้นไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจาก
กลุมตัวอยางดวยตนเอง ทําการตรวจนับและ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาไดขอมูลจากแบบสอบถาม
ทั้งหมด จํานวน 345 ชุด มาตรวจสอบความ
ครบถวน สมบูรณในการตอบ  แลวนําไป
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วิ เคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ ที่ใชในการนําเสนอขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหา
คาความถี่และรอยละคาเฉลี่ย (mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
และวิ เคราะหหาความสัมพันธ  โดยหาคา
สัมประสิทธิ์สัมพันธสหสัมพันธของเพียรสัน 
ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ปจจัยสวนบุคคล  พบวา  กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปน เพศชาย  มีอายุระหวาง  
31 – 40  ป  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา,  ปวช.  
มีอาชีพเกษตรกร   และมีรายไดตอเดือน  
10,000 – 20,000  บาท 

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา กลุม
ตัวอยางมีระดับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา มีระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ ดานหลักนิติธรรม 
ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส 
ดานหลักการมีสวนรวม  ดานหลักความ
รับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา  อยูใน
ระดับมากทุกดาน 

3. ระดับความสุขของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยความสุขของประชาชน ไดแก  

ดานความสุขเกิดจากความรักในครอบครัว 
ดานความสุขเกิดจากการมีสัมพันธทางสังคม  
และดานความสุขเกิดจากการใชจายทรัพย  
รองลงมาคือ ดานความสุขเกิดจากการไมเปน
หนี้   ดานความสุขเกิดจากการทํางานที่สุจริต  
และดานความสุขเกิดจากการมีทรัพย  

4. ค ว า มสั มพั น ธ ร ะ ห ว า ง ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ ที่มีตอความสุขของ
ประชาชน พบวาตัวแปรทุกตัวที่ใชในการ
วิเคราะหมีความสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกตัว  หมายความวา การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ  ที่มีตอความสุขของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 
จั งหวัด เชี ยงใหม  มีผลตอความสุขของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 
อภิปรายผล 
 1.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ-
บาลเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  ขอ 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
 1.1  การบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานหลักนิติ
ธรรมเปนกติกาหรือขอตกลงที่กําหนดเปน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่ ใช ในการ
ปกครองประเทศ โดยมีบทบังคับใหประชาชน
ตองปฏิบัติตามเพื่อความเปนระเบียบและ
เรียบรอย ถูกตอง และเทาเทียมกัน จากผล
การศึกษา บุคลากรภายในองคการบริหารสวน
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ตําบลศรีภูมิ เห็นวาควรมีการกําหนดขอบเขต
อํ านาจหน าที่ อย างชั ด เจนและสามารถ
ตรวจสอบได และการใชกฎระเบียบตาง ๆ ควร
มีความเปนธรรมและเทาเทียมกันโดยไม
แบงแยกการใชสําหรับระดับบริหาร พนักงาน
หรือลูกจางสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับองคการขนาดเล็ก หรือขนาดกลางที่มี
แบบแผน (Bureaucracy) โดยมีเปาหมายเพื่อให
องคการมีประสิทธิภาพ โดย แม็กซ  เว็บเบอร 
(MaxWeber, 1969)  กลาววา การยึดกฎหมาย
และบันทึกเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหการ
ทํางานมีความแนนอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวคน เพื่อใหการทํางานขององคการมีลักษณะ
ที่เปนหลักฐานอางอิงได และกฎระเบียบ เพื่อ
ทําใหเกิดความแนนอนในการทํางาน เพื่อให
การทํางานมีความรวดเร็วขึ้น เพื่อลดการสื่อสาร
ที่ไมจําเปนระหวางผูปฏิบัติในหนวยงานและ
เพื่อเปนการสรางกรอบพฤติกรรมพื้นฐานให
สมาชิกในหนวยงานทั้ งหมดมีแบบแผน
เดียวกัน เชนเดียวกับ ธนาคารโลก (2535) ที่
กลาววานิติธรรมเกี่ยวของกับระดับของการที่
บุคคลฝายตาง ๆ มีความมั่นใจและยอมรับ
ปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยูรวมกันของสังคม 
โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับใหปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญา การตํารวจและการอํานวยความ
ยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิด
อาชญากรรมและความรุนแรง ดังนั้น หลักนิติ
ธรรมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับทุกฝาย
ในการอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคม 
 1 .2  การบริหารงานตามหลั ก      
ธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานหลักความ

คุ มค า เป นการบริหารทรัพยากรให เกิ ด
ประโยชนสูงสุด การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ  ได
จัดลําดับตามความสําคัญและความจําเปน
เรงดวนของโครงการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดยมุงเนนใหเกิดการประหยัดงบประมาณ การ
จัดกิจกรรมรณรงคคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน เจาหนาที่ พนักงาน และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลศรีภูมิใหมีความประหยัด ใช
ทรัพยากรอยางคุมคา มีการแตงตั้งสมาชิกสภา
ติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณและ
การจัดทําทะเบียนการใชประโยชนครุภัณฑให
เปนไปอยางถูกตอง และบุคลากรของเทศบาล
ตําบลศรีภูมิ ประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ และประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ มีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานดานหลักความคุมคาอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคการบริหารสวนตําบล
ศรีภูมิ ไดดําเนินการตามหลักความคุมคาโดยมี
การจัดวางมาตรการการตรวจสอบภายในและ
การจั ดทํ า ร าย ง านการ เ งิ น เ ผยแพร แก
สาธารณชนทั่วไป การคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
แกสวนรวมในการรักษาทรัพยากร ผลผลิต 
ผลลัพธ ของการดําเนินการ การสงเสริมใหมี
การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการ
ใชเทคโนโลยี เครื่องมือตาง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อลด
ตนทุน ลดขั้นตอนการทานเพิ่มปริมาณผลผลิต 
 1.3 การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานหลักการมี
สวนรวมเปนการได รับขอมูลขาวสารใน
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เบื้ องตนที่ รวดเร็วเปนธรรม  และถูกตอง 
ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
มาประกอบในการบริหารจัดการองคการ จาก
ผลการศึกษา บุคลากรภายในองคการบริหาร
สวนตําบลศรีภูมิ เห็นวาการกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการสูบุคลากรตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจะทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาม
บทบาทหนาที่ไดอยางมีสวนรวม และการ
กําหนดนโยบายดานตางๆ ไมควรมีเฉพาะ
ระดับบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิที่ มี ความ
เชี่ยวชาญดานนั้นเทานั้น แตควรมีสวนรวมจาก
ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย ระวัง เนตรโพธิ์แกว 
(2542) กลาววา ในการบริหารงานที่เหมาะสม
และมีศักยภาพ จะมีการจัดระบบการบริหาร
โดยการแบงงานกันทํา เปนการจัดแบงงาน
มอบหมายใหแตละหนวยงานรับผิดชอบ และมี
การประสานงานติดตอซ่ึงกันและกัน โดย 
UNDP (1997 อางถึงใน สํานักงาน ก.พ.ร., 
2551) กลาววา การมีสวนรวมที่เปดกวางนั้น
ตองตั้งอิงอยูบนพื้นฐานของการมีเสรีภาพใน
การรวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึง
การสามารถเขามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิง
สรางสรรค ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
ศรีภูมิ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามี
บทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และมี
สวนในการควบคุม ตลอดจนการจัดสรรการใช
และรักษาทรัพยากรตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของชุมชนโดยการมีสวนรวมเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการสรางกรอบของกฎเกณฑ และ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจซึ่งจะชวยสรางขอ
เ รี ย กร อ งที่ ช อบธรรม  และก อ ให เ กิ ด

กระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบายและการ
ดําเนินการของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ   
 2.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉลี่ยระดับต่ําสุด  3  
ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
 2.1 การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานหลักความ
โปรงใสเปนการมีระบบขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน 
และตรวจสอบได  ตลอดจนสร างความ
นาเชื่อถือแกสาธารณชน จากผลการศึกษา 
บุคลากรภายในเทศบาลตําบลศรีภูมิเห็นวาควร
แสดงขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ใหบริการ เพื่อใหประชาชน
หรือผูมาติดตอทราบ และควรมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานขององคกรให
ประชาชนไดรับทราบโดยผานสื่อตาง ๆ เปน
ประจําอยางตอเนื่องสอดคลองกับ UNDP 
(1997 อางถึงใน สํานักงาน ก.พ.ร., 2551) ที่
กลาววา ความโปรงใสตองอยูบนพื้นฐานของ
การไหลเวียนอยางเสรีของขอมูลขาวสาร 
บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวของจะตองสามารถ
เขาถึงสถาบัน กระบวนการ และขอมูลขาวสาร
ไดโดยตรง ทั้งนี้การได รับขอมูลขาวสาร
ดังกลาวนั้นตองมีความเพียงพอตอการทําความ
เขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ 
 2.2  การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ในดานหลักความ
รับผิดชอบเปนความตระหนักในสิทธิหนาที่
ความสํานึกรับผิดชอบตอประเทศและสังคม 
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การเอาใจใสและสนใจในปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 
จากผลการศึกษา บุคลากรภายในองคการ
บริหารสวนตําบลศรีภูมิ เห็นวาควรมีความ
มุงมั่น ในการพัฒนาและปฏิรูปงานขององคกร 
เพื่อประโยชนของสาธารณะ สอดคลองกับ 
แม็กซเว็บเบอร (Max Weber, 1969: 145) ที่
กลาววา การแยกผลประโยชนสวนตัวออกจาก
ผลประโยชน องค ก าร  ทั้ งนี้ เ พื่ อทํ า ให
ผูปฏิบัติงานในองคการทํางานใหองคการ เพื่อ
ผลประโยชนรวมขององคการโดยใชหลักความ
เปนระเบียบแบบแผน และการแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องงานในขณะที่ กาญจนา ศักดิ์ทอง
และคณะ (2549) กลาวถึงความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก การตระหนักใน
สิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม  การใส ใจในปญหาสาธารณะของ
บานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง 
และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน ดังนั้น บุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลศรีภูมิ จึงตองเปนผูที่มีสํานึกรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ ในเรื่องที่ เกี่ยวกับการกระทํา 
กิจกรรม หรือการตัดสินใจใดๆ  ซ่ึงสงผล
กระทบตอสาธารณะ 
 2.3  การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ในดานหลัก
คุณธรรมเปนการใชปญญาไตรตรองหาเหตุผล

กอนตัดสินใจในสิ่งที่ ถูกตองดีงาม จากผล
การศึกษา บุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลศรีภูมิ เห็นวาการเลือกสรรฝายนิติบัญญัติ
และบริหารขององคกรควรมาจากการเลือกตั้งที่
สุจริตและเที่ยงธรรม และเจาหนาที่ทุกระดับ
ภายในองคกรควรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรมอัน
ดี  โดยเทาเทียมกัน สอดคลองกับ พรก.วาดวย
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (พ.ศ.2546) ที่
กลาวถึง หลักคุณธรรมในหนวยงานวา การที่
หนวยงานปราศจากการกระทําอันเปนการ
ทุ จริต  ผิดวินั ย  และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงการทุจริตอาจเกิดขึ้นไดทั้ง
ในระดับบุคคล องคกร หรือสถาบัน ในสวน
ของระบบราชการ การทุจริตสวนใหญหมายถึง
การกระทําของหนวยงานราชการหรือของ
ขาราชการที่ประพฤติมิชอบดวยกฎหมาย โดย
บุคลากรภายในเทศบาลตําบลศรีภูมิเห็นวา
องคกรที่มีการบริหารจัดการดวยความเปน
ธรรม ชวยใหคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
ประชาชนดีขึ้นโดยมีการบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลอง
กับเฟดเดอริคสัน(Frederickson อางถึงในสดศรี 
สัตยธรรม, 2551) ไดเสนอทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบการเลือกสาธารณะ วานัก
บริหารจะตองย้ําเนนการบริหารมวลชนที่เปน
ธรรมและองคการของรัฐจะตองบริการ
ประชาชนในลักษณะผูรับใชประชาชนมิใช
นายประชาชน และขณะเดียวกันก็พัฒนาระบบ
ธุรกิจสินคาใหมีคุณภาพเพื่อประชาชนจะไดมี
ทางเลือกมากขึ้น และเห็นวาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ
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ควรมีหลักเกณฑการประเมินจากผลงานที่
ชัดเจนและเปนระบบโดยไมใชระบบอาวุโส
หรือถัวเฉลี่ยทั้งหนวยงาน สอดคลองกับ พรก.
วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (พ.ศ.
2546)  ที่ กล าวว า  องค การควรคํ านึ ง ถึ ง
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหาร
จัดการและการใชทรัพยากร โดยจะตองใช
ทรัพยากรของประเทศอยางประหยัดและ
กอใหเกิดประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนมีการประเมินผลการทํางาน
และใหผลตอบแทนตามผลงาน ซ่ึงการกําหนด
ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณที่
ชัดเจน จะทําใหการประเมินผลมีความเปน
ธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 3.  จากการศึกษาเรื่องความสุขของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ผูศึกษามี
ประเด็นสําคัญที่ไดนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 3.1  ระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ              
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานความสุขเกิดจาก
ความรักในครอบครัวซ่ึงครอบครัวเปนสถาบัน
หลัก เปนแกนกลางของสังคม ที่เปนรากฐาน
สํ าคัญยิ่ งต อการดํ ารงชี วิ ตครอบครั วมี
ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ  ห ล า ย ลั ก ษ ณ ะ 
นอกเหนือจากครอบครัวที่สมบูรณทั้งบิดา
มารดาและบุตร สมาชิกในครอบครัวรูจัก
รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของตน รวมทั้ง
สามารถผนึกกําลังและมีความสัมพันธที่ดี เปน
พลังสรางคนในครอบครัวใหมีความสุขและมี
คุณภาพ  และการใหเวลากับครอบครัว คือ เวลา
ที่ เป นสุ ขที่ สุ ด  ความรั กความเข าใจใน

ครอบครัวจะสรางสานความสัมพันธ และเปน
การปลูกฝงใหคนในครอบครัวเปนคนดี มอง
โลกในแงดี รวมสรางประโยชนใหแกสังคม 
ครอบครัวจะยืนยงและมีความสุขไดไมมีอะไร
จะสําคัญไปกวา ความรักอยางจริงใจที่พอแม
มอบแกกันและกัน ซ่ึงแสดงเปนแบบอยางให
ลูกไดเห็นและประทับใจ โดยที่ความสุขเกิด
จาก (1) ครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคมที่
มีความมั่นคงเขมแข็ง เปนบอเกิดแหงความสุข
และสันติสุข เปนแหลงสรางและปลูกฝงความ
เปนมนุษยที่สมบูรณมีคุณธรรม และเปนพลัง
ของสังคม  (2) ครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได 
สมาชิกเคารพในสิทธิของกันและกัน อยูกัน
ดวยความรักความเขาใจ มีความหนักแนน 
อดทน มีความรับผิดชอบ รูจักบทบาทหนาที่ 
เคารพผู สูงอายุ  ใหความเอื้ ออาทรตอกัน          
(3) ครอบครัวรูจักรักษาและสืบทอดวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคมไทย สามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทย 
ความมีน้ําใจไทยเปนหนึ่ง ความออนนอมตรา
ตรึงผูพบเห็น ครอบครัวไทยอบอุนรมเย็น 
ความกตัญูเปนดุจโซทอง เด็กเคารพผูใหญ
ตามวัยวุฒิ มีเมตตาเพื่อนมนุษยทั้งผอง รักสงบ 
รักธรรมชาติ ถ่ินขวานทอง รักเปนไท ตาม
ครรลองเสรีธรรม 
 3.2  ระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ       
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานความสุขเกิดจาก
การมีสัมพันธทางสังคมเปนการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความมี
ประสิทธิผลในการทํางาน ทางออมโดยผานการ
มองโลกในแงดี นอกจากนั้น  การมองโลกใน
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แงดีเปนตัวแปรสื่อระหวางทรัพยากรในการ
ทํางาน เชน การสนับสนุนทางสังคมเปนตน 
และความเหนื่อยหนายในการทํางาน เมื่อ
พนักงานมีการรับรูวาในองคการที่พวกเขา
ทํางานอยูมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ให
เกียรติ ซ่ึงกันและกัน มีการสื่อสารรวมกัน 
ระหวางเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางานกับ
พนักงาน และเชื่อวาตนไดรับการดูแลเอาใจใส 
และไดรับปฏิบัติอยางมีคุณคาในที่ทํางาน จะ
สงผลทําใหพนักงานมีพลังและกําลังใจในการ
ทํางาน คลายความรูสึกออนลาที่เกิดจากการ
ทํางาน มีเรี่ยวแรงในการดําเนินชีวิต และสงผล
ทําใหพนักงานมีทัศนคติดานบวกตอองคการ
และการทํางาน ซ่ึงทัศนคติดานบวกนี้จะชวย
ปองกัน/ลดความเย็นชาที่เกิดขึ้นกับพนักงานทํา
ใหพนักงานทํางานดวยใจมากขึ้น ไมทําตัวออก
หางจากงาน ไมมองคนอยางเย็นชาเหมือนเปน
เพียงวัตถุอยางหนึ่งในการทํางาน มีพฤติกรรม
ที่ดีตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา รวมไปถึงผูที่มา
ติดตอในงานดวย และสุดทายเมื่อพนักงานมี
พลังใจพลังกายในการทํางาน และมีใจในการ
ทํางาน ไมแสดงความเย็นชาตอบุคคลรอบขาง 
การทํางานของพนักงานก็จะดี มีคุณภาพไปดวย
สงผลทําใหพนักงานรูสึกวาตนมีความสามารถ
ในการทํ างาน  มีคุณค า  รู สึ กว าตนเองมี
ความกาวหนาในอาชีพ รูสึกวางานที่ทําลงไปมี
ความคุมคา และทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานดีขึ้นในที่สุด  
 3.3  ระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานความสุขเกิดจาก
การใชจายทรัพยในสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

ประชาชนตางรัดเข็มขัด หันมาจับจายใชสอย
นอยลง มีการออมและวางแผนการลงทุนกับ
สถาบันการเงินในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อเพิ่มมูลคาของเงินบาทใหชนะอัตราเงินเฟอ
ที่ใกลแตะเลขสองหลักเขาไปทุกวัน ขึ้นอยูกับ
รัฐบาล ที่จะมีมาตรการชวยบรรเทาปญหาปาก
ทองของประชาชน โดยเฉพาะพอแมผูปกครอง
ซ่ึงแตละเดือนมีคาใชจายจํานวนมาก และการ
ใชจายทรัพยโดยกําหนดมาตรการควบคุม
คาใชจาย เปนวิธีการที่ชวยควบคุมคาใชจาย
ของครอบครัวชวยใหครอบครัวหรือกิจการมี
แผนใชจายเงินไดอยางรอบคอบ ระมัดระวัง
และมีประสิทธิภาพ ไมใชจ ายเกินรายได 
สามารถควบคุมพฤติกรรมในการใชจายของ
ตนเองได ทั้งนี้ ยังชวยใหมีเงินออมเพิ่มขึ้นและ
ทํ าใหหนี้ สินลดลง  สํ าหรับการกํ าหนด
มาตรการควบคุมคาใชจาย มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ (1) การควบคุมคาใชจายดวยการวางแผน
บริหารเงินและคาใชจายโดยการใชเงินอยาง
ประหยัดและทําบัญชีรายรับ–รายจาย อยาง
สม่ําเสมอควรตระหนักถึงความจําเปน ความ
คุมคา ประโยชนใชสอยกอนการซื้อของทุกครั้ง 
ซ่ึงการทําบันทึกรายรับรายจายจะชวยใหมี
ระเบียบวินัยในการใชจายและสามารถควบคุม
การใชจายของตัวเองได  (2) ควบคุมคาใชจาย
ดวยการชวยกันประหยัดคาสาธารณูปโภคอื่นๆ 
ภายในบานทั้งคาน้ําคาไฟฟาไมเปดน้ําและ
ไฟฟาทิ้งไวโดยไมจําเปน  (3) ทําความเขาใจกัน
ภายในครอบครัวหรือในกิจการ โดยการทํา
ขอตกลงในการกําหนดมาตรการควบคุม
คาใชจายภายในครัวเรือนหรือกิจการ เพื่อให
ทุกคนรวมมือกันประหยัด อดออม เลิกใชจาย
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รายการที่ไมจําเปนและชวยกันสรางรายได
เพิ่มขึ้น ถาหากเปนกิจการใหทุกคนชวยกันเพิ่ม
ยอดผลผลิต และพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ ซ่ึง
จะทําใหเพิ่มมูลคาผลผลิตไดทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 4.  จากการศึกษาเรื่องความสุขของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ผูศึกษามี
ประเด็นสําคัญที่ไดนําอภิปรายผล ดังนี้ 
 4.1  ระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ            
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานความสุขเกิดจาก
การไมเปนหนี้เปนอนณสุข หมายถึง สุขเกิด
จากความไมเปนหนี้ คือความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ
วา ตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร เพราะ
ประชาชนที่ไมมีหนี้จะเต็มไปดวยความสุข
เกษมเปรมปรีดิ์ ดํารงชีวิตประจําวันอยูอยางสงา
ผาเผย ดวยความคิดภาคภูมิใจในความเปนไท 
ไมเปนหนี้สินใคร ไมตองคอยหลบหนาเจาหนี้ 
และมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเต็มเปยม ซ่ึง
การเปน  “หนี้”  เปนเรื่องธรรมดาในยุคบริโภค
นิยม  โดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่ไมไดมีมรดก
ตกทอดใหใชจายไดอยางสุขสบาย  เพราะคง
ตองใชเวลานานหากจะรอเก็บเงินสดใหไดสัก
กอนพอจะนําไปซื้อบาน  ซ้ือรถยนต  หรือซ้ือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน  
การสะสมทรัพยที่เร่ิมตนดวยการกอหนี้  หรือ
การใชกอนผอนทีหลัง  จึงเปนทางเลือกหรือ
โอกาสที่สําคัญ  หากแตไมธรรมดามากขึ้นทุก
วัน  คือการเปนหนี้โดยไมจําเปนและปญหา
ความเดือนรอนจากการเปนหนี้   

 4.2  ระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ         
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานความสุขเกิดจาก
การทํางานที่สุจริตเปนการเวนจากมิจฉาชีพทุก
ชนิด  ประกอบแตการงานที่ สุจริต  ไม ผิด
กฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมกอใหเกิดความ
เดื อดร อนทั้ ง แก ตน เอ งและบุ คคลอื่ น 
สัมมาอาชีวะเปนหลักธรรมขอหนึ่งในมรรค 8 
ซ่ึงเปนแนวทางการดับทุกขหรือการแกไข
ปญหาชีวิต มุ งผลในทางปฏิบัติใหทุกคน
จัดการกับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลกนี้  เพื่อให
สอดคลองกับการเลี้ยงชีพที่ถูกตองของคนแต
ละคน โดยอยูบนพื้นฐานการดําเนินชีวิตดวย
การประพฤติชอบ หรือการเลี้ยงชีพชอบเรียกวา
สุจริต 3 ไดแก การเลี้ยงชีพชอบทางกาย การ
เล้ียงชีพชอบทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจ 
 4.3  ระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ      
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดเชียงใหม  ในดาน
ความสุขเกิดจากการมีทรัพยเปนความสุขที่มี
ความภูมิใจ ความเอิบอิ่มใจวาตนมีโภคทรัพยที่
ไดมาโดยชอบธรรม ดวยน้ําพักน้ําแรง ดวย
ความขยันหมั่นเพียรของตนเอง และมีความอุน
ใจวา จะไมขาดแคลนสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน
ในชีวิต ซ่ึงหลักการบริหารจัดการทรัพยสมบัติ 
หรือการใชจายทรัพยตามแนวโภควิภาคซึ่งเปน
หลักที่พระพุทธเจาทรงประทานใหแกชาวพุทธ 
สําหรับเปนแนวทางในการใชจายทรัพยเพื่อ
ดําเนินชีวิต อาจกลาวไดวาเปนการใชจายทรัพย
เชิ งพุ ทธ  เป นหลักการที่ สามารถนํ ามา
ประยุกตใชในปจจุบันไดเปนอยางดี เพราะ
หลักโภควิภาคนี้เปนหลักที่พระพุทธเจาสอน
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ใหชาวพุทธรูจักวิธีในการวางแผนจัดการทรัพย 
(เงิน) ที่หามาไดดวยความสุจริตเพื่อใชจายใน
การดําเนินชีวิต การรูจักวางแผนทางการเงิน ถือ
เปนจุดเริ่มตนและเปนสวนสําคัญที่จะทําให
มนุษยสามารถดําเนินชีวิตไปไดอยางราบรื่น มี
ทิศทางที่ดีและมีความสุข 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษา  ควรเปดโอกาส
ใหบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลไดมี
สวนรวมในการทํางานรวมกัน การดําเนินงาน
ตางๆ มีความโปรงใสตรวจสอบได 
 2. จากผลการศึกษา  ควรจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธใหกับ ชุมชนหรือบุคลากร
และประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
 3. จากผลการศึกษา  ควรรณรงคให
บุคลากรและประชาชนใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภายในองคกรอยางจริงจัง 
สรางจิตสาธารณะใหบุคลากรและประชาชน
ทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับ
มอบหมาย 
 4. จากผลการศึกษา  ดานการบริการ
ควรใหความเสมอภาคแกทุกฝาย โดยไมมีการ
เลือกปฏิบัติเปนรายบุคคล 
 5. จากผลการศึกษา  ผูบริหารควร
กําหนดนโยบาย มีแผนแมบทอยางชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร และสามารถนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนรูปธรรมได 
 6. จากผลการศึกษา  ดานหลักนิติ
ธรรม พบวา ผูบริหารเลือกใชงาน เลือกปฏิบัติ
ในแตละบุคคล ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ยัง

ลาสมัย การทํางานยังไมมีมาตรฐานเดียวกัน มี
เสนสาย ขาดความยุติธรรม และมีการกระจาย
อํานาจในการบริหารงานยังไมทั่วถึง มีการ
รวมศูนยอํานาจอยูเพียงแคผูบริหารเพียงคน
เดียวเทานั้น ดังนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงานไม
ควรเลือกปฏิบัติในแตละบุคคล ควรปรับปรุง
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งใหทันสมัย ควรมี
มาตรฐานเดียวกัน ผูบริหารควรบริหารงาน
ดวยหลักเหตุผล และควรมีการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงาน ไมควรรวมศูนยอํานาจอยู
เพียงแคผูบริหารเพียงคนเดียว 
 7 .  จากผลการศึ กษา   ด านหลั ก
คุณธรรม พบวา เร่ืองของระบบอุปถัมภ การ
ทํางานของขาราชการยังขาดความความทุมเท 
และเสียสละ ความเสมอภาคของขาราชการทุก
คน ยังไมทั่วถึง มีการแบงพรรคพวกในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงานที่อยู
ในเทศบาลตําบลศรีภูมิ จึงควรยกเลิกระบบ
อุปถัมภ  และพิ จารณาตามผลงาน  ควร
เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในการทํางานดวย
ความทุมเท และเสียสละ ควรใหความเสมอ
ภาคแกขาราชการทุกคน ควรมีการอบรมใน
เร่ืองคุณธรรมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ และ
การทํางานควรมีความซื่อสัตย ขยันอดทน 
 8 .  จากผลการศึกษา   ด านความ
โปรงใส พบวา มีปญหาเรื่องผลประโยชนการ
ตรวจสอบภายใน ยังทําไดไมดีเทาที่ควร และ
ความโปรงใส ยังไมครอบคลุมทุกหนวยงาน 
ดังนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงานที่อยูในเทศบาล
ตําบลศรีภูมิ จึงควรมีการตรวจสอบไดในทุก
กรณีควรมีการบริหารงานอยางโปรงใส ไมมี
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การทุจริตคอรัปชั่น และควรมีความโปรงใส 
และตรวจสอบได 
 9. จากผลการศึกษา  ดานหลักการมี
สวนรวม พบวา เร่ืองนโยบายที่ไมชัดเจนจึง
ทําใหบุคลากรระดับลางที่ไมไดรวมงาน ไมมี
โอกาสรับรู  และยังขาดความรวมมือจาก
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ  ดั ง นั้ น  บุ ค ล า ก ร
ผูปฏิบัติงานที่อยูในเทศบาลตําบลศรีภูมิ จึง
ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการเลื่ อน
ตําแหนงกับผูบังคับบัญชา บุคลากรมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นแตไมคอยไดรับ
ความสนใจเทาที่ควร และควรใหบุคลากรมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
 10. จากผลการศึกษา  ดานหลักความ
รับผิดชอบ พบวา ผูบริหารมอบหมายงานไม
เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ทํ าอยู  มีการ
ซับซอนในการทํางานของผูอ่ืน บุคลากรหรือ
ขาราชการบางคนยังมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานนอย เมื่อการทํางานเกิดปญหาขึ้น จะ
อางวาเปนความผิดของผูปฏิบัติงานหรือ
ลูกจาง ดังนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงาน จึงควร
มอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน และเหมาะสมกับตําแหนงงานควร
ชวยกันรับผิดชอบทรัพยสินของหนวยงาน
เสมือนทรัพย สินของตั ว เอง  ควรมีการ
รับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนเองทํา บุคลากรทุก
คนควรมีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
เมื่อการทํางานเกิดปญหาขึ้นควรมีความ
รับผิดชอบรวมกัน 
 11. จากผลการศึกษา   หลักความ
คุมคา พบวา บุคลากรบางทานไมทุมเทในการ
ปฏิบัติงานเทาที่ควร  เมื่อชํารุดก็ไมมีการ

ซอมแซมและนํากลับมาใชใหม จึงตองซื้อ
วัสดุ อุปกรณใหมอยู เสมอ  มีการนําวัสดุ
อุปกรณของหนวยงานไปใชสวนตัวบางครั้ง 
ดังนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงาน ควรยึดหลักการ
บริหารธรรมาภิบาลอยูเสมอ การปฏิบัติงาน
ควรยึดหลักความไมประมาทเพื่ อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมควรนําวัสดุ
อุปกรณของหนวยงานไปใชสวนตัว ควรมี
การปรับปรุ ง  ซอมแซม  วัสดุ อุปกรณที่
พอใชไดอยูเสมอเพื่อใหเกิดความคุมคาในการ
ทํางาน 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการวิจัยนี้ผูศึกษาไดใชพื้นที่ใน
การศึกษาภายในองคการบริหารสวนตําบลศรี
ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่
เดียวในการศึกษา สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
นั้นควรทําการศึกษา ดังนี้ 
 1. ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ในหัวขอธรรมอื่นๆ มาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการ 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตามแนว
ทางการบริหารบานเมืองที่ดี  
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธ์ิที่
เ กิ ด จ า ก ก า รนํ า ห ลั ก ธ ร รม า ภิ บ า ล ไป
ประยุกตใชเปนการบริหารอยางตอเนื่อง 
 4. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามแนวธรรมาภิบาลโดยเปลี่ยน
ขนาดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยใหกวางและขนาด
ใหญขึ้นอาจเปนระดับจังหวัดระดับประเทศ 
หรือเปนองคกรปกครองอื่นๆ เชน องคการ
บริหารสวนจังหวัด มหาวิทยาลัยเปนตน 
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 5. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานเชิงพุทธตามหลักธรรม โดยเปลี่ยน
พื้นที่ศึกษาวิจัยในพื้นที่อ่ืน ๆ 
 6.  ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย มี
แผนแมบทอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
และสามารถนํ านโยบายไปปฏิบั ติ เปน
รูปธรรมได และควรเปดโอกาสใหบุคลากร
ในเทศบาลไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน 
การดํ า เนินงานต าง  ๆ  มีความโปร งใส

ตรวจสอบได พัฒนาบุคลากรใหสามารถใช
ทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ  พรอม
ทั้งควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ระหวางผูบริหารที่มา
จากการเลือกตั้งกับขาราชการ  เจาหนาที่ 
ลูกจางขององคการและประชาชนทั่วไปใน
ทองถ่ินนั้น 
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