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การศึกษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลทีมีผลต่ อความสุ ขของประชาชน
ในเทศบาลตําบลหนองขอนกว้ าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
A Study of Guideline for Administration Towars Happiness of people
in Nong Khon Kwang Municipality, Muang, Udon Thani Province
นายอนุชา ณ หนองคาย1 , ดร. วิเชียร ฤกษ์พฒั นกิจ2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา
บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษา 1) ศึ กษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลหนอง
ขอนกว้าง ทีมีผลต่อความสุ ขของประชาชนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และ 2) ศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนในเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง จากตัวชีวัดความสุ ข
ตามแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ สําหรั บการวิจยั เชิ งปริ มาณได้ทาํ การสํารวจระดับความสุ ขของประชาชนในเขต
พืนที เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง จํานวน 400 คน ส่ วนการเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพได้ทาํ การสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารและข้า ราชการของเทศบาลตํา บลหนองขอนกว้า งจํา นวน 10 คน จากการศึ ก ษาวิจ ัย พบว่า
1) ผูบ้ ริ หารและข้าราชการของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็ นหลักในการบริ หาร
และเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นสําคัญ 2) ระดับความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
หนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความสุ ขในระดับปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.11
คําสํ าคัญ การบริ หารงาน, ความสุ ขของประชาชน, เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง
Abstract
The objectives of this study 1) Study of guideline for Administration towars happiness of people
in Nong Khon Kwang Municipality, Muang, Udon Thani Province. 2) Study of the level happiness of
people in Nong Khon Kwang Municipality, Muang, Udon Thani Province. The quantitative research was
conducted by study the level of happiness of people of 400 people in Nong Khon Kwang Municipality.
The researcher collected qualitative data by interviewing the administration officials of 10 people in Nong
Khon Kwang Municipality, Muang, Udon Thani Province. The results of the study show that 1) The
administrator in Nong Khon Kwang Municipality administration by Good Governance Principle and
Stressed the importance of participation of people. 2) the level of happiness of people was found to be
moderate, with average score of 3.11.
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บทนํา
เป้ าหมายของการทํางานและบริ หารจัดการงานของรัฐคือการอยูด่ ีมีสุขของประชาชนและประชาชน
มีความเป็ นอยู่ทีดีขึน การบริ หารราชการให้เป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชนนัน เป็ นสิ งทีทุกรัฐบาล
พยายามผลักดันให้เกิดขึน เพราะประชาชนนับเป็ นองค์ประกอบสําคัญของประเทศ หากประเทศคือร่ างกาย
ของมนุ ษย์ ประชาชนก็คงไม่ต่างอะไรกับเซลล์ทีคอยทําหน้าทีแตกต่างกันออกไป หากเซลล์ต่างๆมีความ
แข็งแรง ประเทศก็ย่อมมีความเจริ ญมันคงไปด้วย ด้วยเหตุนีจึ งได้ก่อกําเนิ ดแผนพัฒนาประเทศขึนมาเพือ
วางรากฐานและเป้ าหมายในการบริ หารจัดการ (ภารณี วัฒนา, 2557)
ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที 11 ได้มุ่ ง เน้น การให้ ค วามสํ า คัญ กับ การมี
ส่ วนร่ วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน ทังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขันตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื อง เพือร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิ ศทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง
ร่ วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ ของแผนฯ เพือมุ่งสู่ "สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขด้วยความเสมอภาค
เป็ นธรรมและมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลง" (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2554)
นันหมายถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ
อี ก ทั งการกํ า หนดนโยบายของประเทศนั นมี จุ ด มุ่ ง หมายที สํ า คั ญ คื อ “ความอยู่ ดี มี สุ ข”
ของประชาชน มีการแบ่งประเภทของความอยู่ดีมีสุขได้ 2 ประเภท คื อ (1) ความอยู่ดีมีสุขในเชิ งอัตวิสัย
(Subjective Well-being) หมายถึง การตีค่าความสุ ขของปั จเจกบุคคล ซึ งจะแตกต่างกันไปตามภูมิหลังทาง
สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง มักใช้วธิ ี การวัดโดยการให้คะแนนจากบุคคลและ (2) ความอยูด่ ีมีสุขในเชิ ง
ภาวะวิสัย (Objective Well-being) หมายถึง การวัดค่าความสุ ขของบุคคลจากองค์ประกอบภายนอก และเป็ น
ความสุ ขทีจะเกิ ดขึนจากการมีองค์ประกอบทีเหมาะสมหลายด้านรวมกัน ไม่ใช่ เพียงตัวใดตัวหนึ งเท่านัน
ดังนันการวัดจึงนิ ยมนํามาทําเป็ นดัชนี มวลรวม (Composite Index) เพือนํามาใช้ชีวัดความสุ ขประเภทนี
(รศริ นทร์ เกรย์ และคณะ, 2553)
ในการบริ หารงานมีหลักและทฤษฎี ต่างๆ มากมาย ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารงาน
ของภาครั ฐ มี ก ารนํา หลัก การบริ ห ารจัด การบ้า นเมื อ งที ดี หรื อ หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ เพราะ หลัก
ธรรมาภิ บ าลก็ คื อ การบริ ห ารงานที สามารถตรวจสอบได้แ ละเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มใน
การติ ดตามตรวจสอบการดําเนิ นการ ทังทางการเมื องและการบริ หารงานของภาครั ฐ เพื อให้เกิ ดความ
โปร่ งใสและส่ งผลให้ประชาชนอยูด่ ีมีสุข ตลอดจนทําให้สังคมมีความสงบสุ ขและพัฒนาต่อไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2554 (สํานักงานเลขาธิ การรัฐมนตรี , 2554)
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ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึ งความสําคัญของการศึกษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาล ทีมีผลต่อ
ความสุ ขของประชาชนในเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพือเป็ นแบบแผนใน
การพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในชุ มชน ให้เกิ ดความอยู่ดีมีสุขและ
มีความเป็ นอยูท่ ีดีขึน ภายใต้การบริ หารงานของหน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องในการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มพัฒนาชุ มชนในท้องถิ น เป็ นหน่ วยคอยให้บริ การและดูแลความเป็ นอยู่พืนฐานของประชาชนใน
เขตพืนที ซึ งการศึ กษาเกี ยวกับความสุ ข ของประเทศไทยส่ วนใหญ่ มักจะศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ภาพรวมใน
ระดับประเทศ ส่ วนการศึกษาในระดับชุมชน ยังมีการศึกษาอยูน่ อ้ ยมาก (รังสรรค์ ภิรมย์, 2552)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลหนองขอนกว้าง ทีมีผลต่อความสุ ขของประชาชน
ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื อศึ ก ษาระดับ ความสุ ข ของประชาชนในเทศบาล จากตัวชี วัดความสุ ข ตามแนวทางการ
บริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื อง “การศึกษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลทีมีผลต่อความสุ ขของประชาชนใน
เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ดังนี
1. ขอบเขตด้านเนือหา เนือหาในการวิจยั ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี
1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริ การสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service)
1.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (Participation)
1.4 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างความสุ ข (Happiness)
2. ขอบเขตด้านประชากร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี
2.1 ผูบ้ ริ หารและข้าราชการ ของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2.2 ประชาชนที มี อายุ 18 ปี ขึ นไป ที มี ครั วเรื อนอาศัย อยู่ในเทศบาลตําบลหนองขอนกว้า ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. ขอบเขตด้านพืนที เขตพืนทีของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ ง
มีเขตการปกครองครอบคลุมทังหมดจํานวน 6 หมู่บา้ น คือ หมู่ 1 บ้านหนองแวง หมู่ 2 บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 3
บ้านเซ หมู่ 5 บ้านอีเลียน หมู่ 7 บ้านหนองหิ น หมู่ 8 บ้านหนองแหลม
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
หลักการบริหาร (Administration)
หลักการบริ หารระบบราชการทีเรี ยกว่า POSDCoRB Model (Gulick and Urwick,
1973) มีรายละเอียดดังนี
1. P - Planning (การวางแผน) เป็ นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ทีจะ เกิดขึนใน
อนาคต ซึ งต้องคํานึ งถึ งทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพือให้แผนทีกําหนดขึนมี
ความรอบคอบและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
2. O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็ นการจัดองค์การทีเป็ นส่ วนราชการ โดย
จัดแบ่งตามความชํานาญเฉพาะอย่าง ออกเป็ นกอง ฝ่ าย จะพิจารณาปริ มาณงาน คุณภาพงาน ขนาดของการ
ควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานทีปรึ กษา โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ
ควบคู่กนั ไป
3. S - Staffing (การจัดบุ คคลเข้าทํางาน) เป็ นการคัดเลื อกบุคคลให้เข้ามา ดํารง
ตําแหน่ ง ภายในองค์ก าร โดยพิจารณาจากบุ คคลที มี ความรู ้ ความสามารถที เหมาะสมให้ไ ด้ในปริ ม าณที
เพียงพอจะทําให้งานสําเร็ จได้
4. D - Directing (การสั งการหรื ออํา นวยการ) เป็ นการกํา กับ ดู แล สั งงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยอาศัยลักษณะความเป็ นผูน้ าํ การจูงใจ ศิ ลปะการปกครองคน และการ สร้ างมนุ ษย์
สัมพันธ์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็ นการเชื อมความสัมพันธ์ทีดีกบั บุคคลทีมี
ส่ ว นเกี ยวข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ง านทุ ก ฝ่ าย ทังในระดับ สู ง กว่า ตjeกว่า และการสร้ า งมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน) เป็ นการนําเสนอผลสัมฤทธิ| ของการ
ปฏิบตั ิงานจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื อสารแบบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เป็ นเครื องมื อทีนํามาใช้ในการควบคุ มการ
ปฏิ บ ัติ ง านโดยใช้ ว งจรงบประมาณ ซึ งมี ข ันตอนดัง นี การเตรี ย มขออนุ ม ัติ ง บประมาณการเสนอ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเห็ นชอบ การดําเนิ นงานตามงบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนทีเสนอขอไว้
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
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หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี (Good Governance) เป็ นหลัก
ในการทํางาน การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม
ของหน่ วยงาน ซึ งประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ 1)หลักประสิ ทธิ ผล 2)หลัก ประสิ ทธิ ภาพ
3)หลัก การตอบสนอง 4)หลัก ภาระรั บ ผิดชอบ 5)หลัก ความโปร่ ง ใส 6)หลัก การมี ส่วนร่ วม 7)หลักการ
กระจายอํานาจ 8)หลักนิติธรรม 9)หลักความเสมอภาค และ10)หลักการมุ่งฉันทามติ (พิเศษ ปันรัตน์, 2547.)
หลัก ธรรมาภิ บ าลเป็ นมิ ติข องการบริ หารงานภาครั ฐซึ งมี องค์ป ระกอบหลัก ที เน้น
บทบาทของผูบ้ ริ หารงานภาครัฐในฐานะทีเป็ นผูท้ ีมีคุณภาพสู งตามทีประชาชนต้องการและให้อิสระในการ
บริ หารงานในแต่ละระดับมากขึน หลักธรรมาภิบาลจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถปฏิ บตั ิงานจนบรรลุ ผลได้
ตามเป้ าหมาย
1.2 การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service)
Dehared and Denhared (2000) ได้อธิ บายว่า การบริ การสาธารณะแนวใหม่
เป็ นแนวคิดทีผสมผสานจากทฤษฎีต่างๆ ทีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) ทฤษฎีประชาธิ ปไตยพลเมือง 2) ตัวแบบ
ชุ มชนและประชาสั งคม 3) มนุ ษย์นิย มองค์ก ารและรั ฐประศาสนศาสตร์ แนวใหม่ และ4) รั ฐประศาสน
ศาสตร์ หลังสมัยใหม่ ซึ งสามารถสรุ ปสาระสําคัญของแนวคิดนีไว้ 7 ประการ ได้แก่
1. เน้นการให้บริ การมากกว่าการคอยกํากับ (Serve rather than steer) คือ บทบาทของ
รัฐควรจะมุ่งเน้นการช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตามสิ ทธิ แทนการควบคุม
2. มุ่งประโยชน์สาธารณะ (The public interest is the aim, not the by-product) คือ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิดและการทําผ่านวาทะกรรม
3. การคิดในเชิ งยุทธศาสตร์ แต่ลงมือปฏิบตั ิแบบประชาธิ ปไตย (Think strategically
act democratically) คือ นโยบายและโครงการต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
4. สนองรั บ ใช้ป ระชาชนในฐานะพลเมื องไม่ ใ ช่ แค่ลู ก ค้า (Serve citizens, not
customers) ภาครัฐต้องมุ่งเน้นการสร้ างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมระหว่างานภาครัฐกับประชาชน
หรื อระหว่างประชาชนด้วยกัน
5. ควรมุ่งเน้นข้าราชการมากกว่าการตลาด (Accountability isn’t simple)
6. เน้นคุ ณค่าของคนมากกว่าความสามารถในการผลิ ต (Value people, not just
productivity)
7. เน้ น คุ ณ ค่ า การเป็ นพลเมื อ งและการให้ บ ริ การสาธารณะมากกว่ า การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Value citizenship and public service above entrepreneurship) เนืองจากประโยชน์สาธารณะ
จะบรรลุได้ก็ดว้ ยความมุ่งมันทีสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมของข้าราชการและพลเมือง
1.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (Participation)
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จินตวีร์ เกษมศุข (2554) กล่าวว่า รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมสามารถสรุ ปได้ 4 รู ปแบบ
ดังนีคือ
1. การรับรู ้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้อง
ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการทีจะดําเนินการ
2. การปรึ กษาหารื อ (Public Consultation) เป็ นรู ปแบบการมีส่วนร่ วมทีมีการจัดการ
หารื อระหว่างผูด้ าํ เนิ นการโครงการกับประชาชนที เกี ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพือรับฟั งความคิดเห็ น
และตรวจสอบข้อมูลเพิมเติม
3. การประชุ มรับฟั งความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตั ถุประสงค์เพือให้ประชาชน
และฝ่ ายทีเกียวข้องกับโครงการหรื อกิจกรรมและผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจในการทําโครงการหรื อกิจกรรมได้ใช้
เวทีสาธารณะในการทําความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดําเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมในพืนทีนัน ซึ งมี
หลาย รู ปแบบ ได้แก่
3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึนในชุ มชนทีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรื อกิจกรรมจะต้องส่ งตัวแทนเข้าร่ วม เพืออธิ บายให้ทีประชุ ม
ทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที คาดว่าจะเกิดขึนและตอบข้อซักถาม
3.2 การประชุ มรับฟั งความคิดเห็ นในเชิ งวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ
โครงการทีมีขอ้ โต้แย้งในเชิ งวิชาการ จําเป็ นจะต้องเชิญผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่ วยอธิ บาย
และให้ความเห็น ต่อโครงการ ซึ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย
3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็ นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิ ดเผย
ไม่ มี ก ารปิ ดบัง ทังฝ่ ายเจ้า ของโครงการและฝ่ ายผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากโครงการ ซึ งจะต้อ งมี
องค์ประกอบของผูเ้ ข้าร่ วมทีเป็ นทียอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณา ทีชัดเจนและแจ้งให้
ทุกฝ่ ายทราบทัวกัน
4. การร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการมีส่วนร่ วม
ของ ประชาชน ซึ งประชาชนจะมี บ ทบาทในการตัด สิ น ใจได้เ พี ย งใดนันขึ นอยู่ก ับ องค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการที เป็ นผูแ้ ทนประชาชนในพืนที
1.4 แนวคิดและทฤษฎีการสร้ างความสุ ข (Happiness)
Orem (1991) กล่าวว่า ความสุ ข (Happiness) หรื อความผาสุ ก(Well-being) เป็ นความพึง
พอใจในชี วิต (Life satisfaction)และคุ ณภาพชี วิต (Quality of life) ซึ งเป็ นภาวะทางอารมณ์ ทางบวก
นอกจากนันยังเป็ นความรู ้สึกพึงพอใจทีมีต่อชีวติ ของตนเองในด้านต่างๆ
Frey และ Stutzer (2002) ได้มีการเสนอแนวคิดเกียวกับความสุ ข แนวคิดเกียวกับ ความสุ ข
(Concept of Happiness) แบ่งลักษณะของความสุ ข เป็ น 2 แบบ คือความสุ ขในเชิ งภาวะวิสัย (Objective
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Happiness) และความสุ ขในเชิ งอัตตวิสัย (Subjective Happiness) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในพัฒนาและสร้างความสุ ขแก่คนในชาติ ดังนันการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน และหมู่บา้ น ต้องธํารงค์ไว้
ซึ งการบริ หารงานทีมีความเสมอภาพ ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
คนในสังคม เพือให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ขอย่างยังยืน
สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2550) ได้นํา เสนอ
องค์ประกอบของตัวชี วัดความอยู่ดีมีสุข ได้ 7 องค์ประกอบดังนี 1) สุ ขภาพอนามัย 2) ความรู ้ 3) ชี วิตการ
ทํางาน 4) รายได้การกระจายรายได้ 5) สภาพแวดล้อมในการดํารงชี วิต 6) ชี วิตครอบครั ว 7) การบริ หาร
จัดการทีดีของรัฐ
2. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
แอนนา สําราญ(2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื องการวัดระดับความสุ ขของประชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกมลา อําเภอ กระทูจ้ งั หวัดภูเก็ตวัตถุ ประสงค์ 3 ประการ คือ 1)สํารวจระดับความสุ ขของ
ประชาชนในตําบลกมลลา 2)เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาตําบลกมลาให้สอดคล้องกับปั ญหาและความ
ต้องการของประชาชน 3)เพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแผนพัฒนาตําบลให้ประชาชนได้มีความสุ ขอย่าง
แท้จริ ง วิธีการศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากการออกแบบสอบถามประชาชน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขต
องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกมลา 370 คนในเขตพืนที 6 หมู่ บา้ นขงตําบลกมลาอํา เภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ ต
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ spss for window สถิ ติพืนฐานทีใช้ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี ยค่าเบียงเบนมาตรฐานผล
การศึกษาพบว่า ระดับความสุ ขของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกมลา ด้านการมี ความสุ ข
ภาวะอยูในระดับดี มาก ด้านการเศรษฐกิจเป็ นธรรม และเข้มแข็งอยูใ่ นระดับดีมากด้านครอบครัวอบอุ่นอยู่
ในระดับมากทีสุ ด ด้านชุ มชนเข้มแข็งอยูในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมดี มีนิเวศสมดุ ลอยู่ในระดับมาก
และด้านสังคมมีประชาธิ ปไตย มีธรรมมาภิบาลอยูใ่ นระดับมาก โดยรวมแล้วระดับความสุ ขของประชาชน
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกมลาอยู่ในระดับ มากดังนันในการพัฒนาตําบลควรให้ความสําคัญกับ
นโยบายสาธารณะทีเน้นคุณภาพชีวติ ของชุมชนให้ตรงกับสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชนให้มี
ความสุ ขอย่างแท้จริ ง เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาอย่างยังยืนตลอดไป
นพพล สุ รนัคคริ นทร์ (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลตามทัศ นะของประชาชนจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาถึ ง ทัศ นะของ
ประชาชนทีมี ต่อการนําหลักธรรมาภิ บาลมาปรับใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือศึกษาเปรี ยบเที ยบ
ทัศนะของประชาชนทีมีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลตามปั จจัยด้าน
บุคคล ขนาดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ความรู ้ ความเข้าใจองค์การบริ หารส่ วนตําบล และการมี ส่วนร่ วม
ในการดําเนิ นการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกับความรู ้ความเข้าใจในองค์การบริ หารส่ วนตําบลกับความรู ้ความเข้าใจใน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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และการมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นการขององค์การบริ หารส่ วนตํา บล เพือรวบรวม ข้อเสนอแนะเกี ยวกับ
การนําหลัก ธรรมาภิ บาลมาปรั บ ใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการศึ กษาครั งนี พบว่า การนํา หลัก
ธรรมาภิ บาลมาปรั บ ใช้ใ นองค์การบริ หารส่ วนตํา บลตามทัศนะของประชาชนจัง หวัดเชี ย งใหม่ ในภาพ
รวมอยูใ่ นเชิงบวก
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวีธีการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ ในการศึกษาครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ
1) ศึกษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลหนองขอนกว้าง ทีส่ งผลต่อความสุ ขของประชาชนในเขตพืนที
เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ2) ศึ กษาระดับความสุ ขของประชาชนใน
เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง จากตัวชี วัดความสุ ขตามแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลตําบลหนอง
ขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั เลือกเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั
เชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถาม ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี
1. แบบสัมภาษณ์ มีการกําหนดข้อคําถามไว้ล่วงหน้า ซึ งสร้างขึนตามแนวคิดและทฤษฎี
หลักธรรมาภิบาล เพือผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีและเป็ นเท็จจริ งมากทีสุ ด
2. แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด ซึ งสร้ า งขึ นตามแนวคิ ด และ
ทฤษฎี การวัดระดับความสุ ขของประชาชน ตามตัวชี วัดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ
การกําหนดประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั กําหนดประชากรเป้ าหมาย ไว้ 2 กลุ่ ม
ได้แก่
กลุ่มที 1 ประชาชนในพืนทีเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง โดยได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นประชาชนที มี อายุ 18 ปี ขึ นไปและมี ครั วเรื อนอยู่ในพืนที เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมื อง
จัง หวัดอุ ดรธานี โดยขนาดตัวอย่า งในการวิจยั ครังนี กํา หนดอัตราความคลาดเคลื อนของการตัวอย่างที
ยอมรับได้ในอัตราร้อยละ 5 โดยใช้สูตรการคํานวณของยามาเน่ (Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 ตัวอย่าง
กลุ่มที 2 ผูบ้ ริ หารและข้าราชการในเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 10 คน
2. ขัTนตอนการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม
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2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2.1.2 สร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ ซึ งเป็ นแบบสอบถามทีมีลกั ษณะ
ของคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด (Open-end Questions) ซึ งผูศ้ ึกษาวิจยั จะทําการแจกแบบสอบถาม
แก่ประชาชนในพืนทีศึกษาวิจยั
2.1.3 นํา แบบสอบถามที สร้ า งเสร็ จ แล้ว เสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษาศึ ก ษาอิ ส ระและ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนาของอาจารย์ทีปรึ กษา
2.1.4 นําแบบสอบถามทีได้รับการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคิดเป็ นจํานวนร้อยละ 10 ของแบบสอบถาม
ฉบับจริ ง
2.1.5 หาค่ า ความเชื อมันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สู ตรวิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิ ทธิ| แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach, 1990) เพือ
ทดสอบหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม ซึ งมีค่าเท่ากับ 0.979
2.1.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
2.2 แบบสัมภาษณ์
2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์
2.2.2 กําหนดหัวข้อการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผูศ้ ึกษาวิจยั จะทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารและข้าราชการของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ ซึ งเป็ นแบบสัมภาษณ์ทีมีคาํ ถาม
ปลายเปิ ด (Open-end Questions)
2.2.4 นํา แบบสั ม ภาษณ์ ที สร้ า งเสร็ จ แล้วเสนอต่ ออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.2.5 นําแบบสัมภาษณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ มตัวอย่างที ใกล้เคี ยงกับกลุ่ ม
ตัวอย่างในพืนที โดยการสัมภาษณ์ผนู ้ าํ และพนักงาน 3 คน ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับพืนที
2.2.6 ปรับปรุ งและแก้ไขแบบสัมภาษณ์หลังการทดลองใช้ให้ได้เครื องมือวิจยั ทีสมบูรณ์
และชัดเจนมากยิงขึน เพือนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาวิจยั ทําการเก็บข้อมูล เป็ น 2 ส่ วน
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
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ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิดว้ ยวิธีการดังต่อไปนี
- การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) จํา นวน 10 ชุ ด จาก ผูบ้ ริ ห ารและ
ข้าราชการของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- การแจกแบบสอบถาม (Qusetionnaire) จํานวน 400 ชุด
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้จากการศึ กษาแนวคิดและทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการมี ส่วนร่ วมตลอดจนข้อมูลของแนวคิ ดและทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับความสุ ข ซึ งได้จาก
การศึ ก ษาและค้นคว้า รวบรวม ข้อมู ลเอกสาร วารสาร จุ ล สาร หนังสื อ วิท ยานิ พ นธ์ และผลงานวิจยั ที
เกียวข้องจากทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากสื อทางอินเตอร์ เน็ต
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการทางสถิ ติและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที ใช้สําหรั บงานวิจยั นี สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
ได้แก่
4.1 วิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการเก็ บ แบบสอบถาม เป็ นการรายงานผลด้วยสถิ ติเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ซึ งได้แก่ ค่าเฉลี ย (Mean)และค่าร้ อยละ (Percentage) วิเคราะห์ ดว้ ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS for Windows ซึ งเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติทีสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งพรรณนา
ได้
4.2 วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ เป็ นการรายงานผลด้วยสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics)
ผลการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพืนที เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 400 คน พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 227 คน (ร้ อยละ 56.67) มี อายุ
ระหว่าง 50-59ปี จํานวน 112 คน (ร้ อยละ 28.00) มี สถานภาพสมรส จํานวน 251 คน (ร้ อยละ 62.67) มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 133 คน (ร้อยละ 35.33) มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 112
คน (ร้อยละ 28.00) มีรายได้เฉลียต่อเดื อน (1-5,000บาท) จํานวน 136 คน (ร้อยละ 34.00) มีหนี สิ น จํานวน
232 คน (ร้อยละ 58.00) ส่ วนใหญ่มีหนีสิ นเพือยานพาหนะ จํานวน 69 คน (ร้อยละ 17.33)
ระดับความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มีความสุ ขในระดับปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.11 โดยแบ่งออกเป็ น 7 ตัวชีวัด ดังนี
ตัวชีวัดที 1 ด้านสุ ขภาพอนามัย มีความสุ ขในระดับน้อย ค่าเฉลียร้อยละ 2.89
ตัวชีวัดที 2 ด้านความรู ้ มีความสุ ขในระดับปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.29
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ตัวชีวัดที 3 ด้านชีวติ การทํางาน มีความสุ ขในระดับปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.71
ตัวชีวัดที 4 ด้านรายได้ มีความสุ ขในระดับปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.12
ตัวชีวัดที 5 ด้านสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวติ มีความสุ ขในระดับปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.32
ตัวชีวัดที 6 ด้านชีวติ ครอบครัว มีความสุ ขในระดับน้อย ค่าเฉลียร้อยละ 2.74
ตัวชีวัดที 7 ด้านการบริ หารจัดการทีดีของรัฐ มีความสุ ขในระดับน้อย ค่าเฉลียร้อยละ 2.73
ระดับ ความคิ ดเห็ นในด้านการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขอนกว้า ง
อํา เภอเมื อง จัง หวัดอุ ดรธานี มี ค วามสุ ข ในระดับน้อย ค่า เฉลี ยร้ อยละ 2.31 โดยแบ่ งระดับ ความคิ ดเห็ น
ออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี
1. ด้านการรับรู ้ข่าวสาร มีความคิดเห็นในระดับน้อยทีสุ ด ค่าเฉลียร้อยละ 1.95
2. ด้านการปรึ กษาหารื อ มีความคิดเห็นในระดับน้อย ค่าเฉลียร้อยละ 2.44
3. ด้านการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีความคิดเห็นในระดับน้อย ค่าเฉลียร้อยละ 2.88
4. ด้านการตัดสิ นใจ มีความคิดเห็นในระดับน้อย ค่าเฉลียร้อยละ 1.99
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จยั จากระดับ ความสุ ข ของประชาชนที มี ต่อ การบริ ห ารงานของเทศบาลอยู่ใ นระดับ
ปานกลางน่ า จะเป็ นเพราะการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนกับ การบริ หารจัดการของรั ฐ อยู่ใ นระดับ น้อ ย
ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ แอนนา สําราญ (2550) ว่า การบริ หารพัฒนาตําบลอยูใ่ นระดับมากเพราะ
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับนโยบายสาธารณะที เน้นคุ ณภาพชี วิตของชุ มชนและตรงกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการของประชาชนเป็ นหลักจึงจะทําให้ประชาชนเกิดความสุ ขอย่างแท้จริ ง แต่ในการบริ หารงาน
ของเทศบาลตําบลหนองขอนกว้างนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารและพัฒนาตําบลซึ งประชาชน
ได้รับความสุ ขจากการบริ หารงานลักษณะนีในระดับปานกลางและระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมกับ
การบริ หารพัฒนาตําบลอยู่ในระดับน้อยทุ กด้าน แต่ หากทําให้ประชาชนมี ความรู ้ ความเข้าใจถึ งรู ปแบบ
การบริ หารงานของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนิ นการของ
เทศบาลจะทํา ให้ ท ัศ นะของประชาชนต่ อ การนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ อ ยู่ ใ นภาพลัก ษณ์ เ ชิ ง บวก
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพพล สุ รนัคคริ นทร์ (2547) ซึ งศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนะของประชาชนทีมีต่อ
การนําหลักธรรมาภิ บาลมาปรับใช้ ผลการศึ กษาพบว่า การดําเนิ นการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกับ
ความรู ้ความเข้าใจในองค์การบริ หารส่ วนตําบลต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ทัศนะของประชาชนอยูใ่ นภาพรวมเชิงบวก
ข้ อเสนอแนะ
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1. ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมตรวจสอบในการปฏิ บตั ิงานเทศบาล เช่ น ร่ วมกันจัดทําแผน
และเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้างในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
2. ให้ประชาชนเข้าร่ วมการจัดอบรมเสริ มสร้างความรู ้ทางด้านอาชี พเพือทีจะได้มีความรู ้และนํา
ทักษะไปเพิมรายได้เลียงชีพแกตนเอง
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