
 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ใหไดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จากการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ศึกษาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนจังหวัด
เชียงใหม เลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงคและความตองการเขารวม
โครงการไดตัวอยางทั้งสิ้น 13 แหง ซึ่งประกอบดวยตัวแทนแตละฝายของ อปท.ไดแก ฝาย
ผูบริหาร ฝายผูปฏิบัติงาน ฝายสภารวมถึงตัวแทนชุมชน การศึกษาใชวิธีการประเมินโดยวิธีการ
สามเสาในประเด็นของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการองคกร ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
วิเคราะหผลการวิจัยดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ รอยละ และคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
 ผลการวิจัยพบวาระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการองคกรของ อปท. ในฝายผูบริหารมีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูปฏิบัติงาน และระดับการประยุกตใชคุณธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฝายสภา อปท.  ตามลําดับการพัฒนาตนแบบสามารถประเมิน
ไดจากความอยูดีมีสุขของชุมชน อาศัยการวิเคราะหและถอดบทเรียนรวม กับตัวแทนของชุมชน 
ในพื้นที่การปกครองของ อปท. ไดแก ความอยูดีมีสขุที่เกิดจากคนในชุมชนมีงานทํา มีรายได ไมมี
หน้ีสิน มีเพื่อนบานที่ดี การมีครอบครัวที่อบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง
ชุมชนมีสวนรวมกันอยางสามัคคี 
 ผลการวิจัยสามารถสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมโดยการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลการประเมิน
ของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อให
ไดแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกร ที่สามารถตอบสนองความอยูดีมีสุขของ
ชุมชนไดอยางแทจริง พบวาตนแบบของการบริหารจัดการที่ดี ตองเกิดขึ้นจากความรวมมือ  2  ฝาย 
คือ ฝายผูบริหารของ อปท. กับภาคประชาชน บนฐานของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแกความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียรและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ที่มีการ
นําไป ใชในการทํางานโดยเฉพาะคุณธรรมที่ อปท. จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําไปใชที่มีการนําไป คือ
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ความซื่อสัตยสุจริต ขณะเดียวกันภาคประชาชนก็จะตอง เนนการมีสวนรวมกับ อปท.ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินกิจกรรม หรือโครงการที่ อปท.ได สงเสริม
ความอยูดีมีสุขใหกับชุมชน ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีคือตองมีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตนแบบใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจากการบริหารจัดการ อปท. 
รวมกับชุมชนในทองถิ่นบนฐานของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ  
7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีบริบท ใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหม 
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Abstract 

 
 This study aims to synthesis the knowledge of the best practice for local socio-economic 
development in Chiang Mai in order to have the guidelines for applying the sufficiency  
economy to develop the management of local administrative organizations (LAOs).  Population 
were from  Chiang Mai local administrative organizations and communities. Purposive sampling 
was used  and 13 samples working in management level, operation  level and parliament  of  13 
local organizations  were selected. Triangulate had been used to evaluate the application  of the 
sufficiency economy; integrity, patience and diligent as well as generosity for internal 
management of  LAOs.  Sample statistic included mean, percentage and standard deviation. 
 The finding showed that the management level had the highest application for their 
internal management and the operation as well as the parliament had the high application for 
their internal management respectively. The best practice of  local socio-economic development 
could be evaluated from the  well-being of communities . All of these well-being consisted of 
employment, income, self-reliance, good neighbor, no debt, warm families, safety  of living and  
property and  a unity of communities.  

Brains storming with involving people were also used in order to get guidelines to 
develop the application of sufficiency economy in LAO’s management  and can make well-
being for communities if  the management level and the local people has a good collaboration 
based  on sufficiency economy; integrity, patience and diligent  as well as generosity. Integrity is 
the first priority to apply in the internal management. Local people should increase their 
participation with  LAOs  particularly following  up and evaluating  LAOs’ activities. In 
addition, it should motivate and  enlarge the  best practice of socio- economic development  base 
on sufficiency economy to the 7- up-north provinces  whose contexts are similar to Chiang Mai. 

 




