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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย 
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่ใหญเปนที่สองรองจากกรุงเพมหานคร เปนจังหวัดที่มีความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบน และเปนจังหวัดที่มีความพร่ังพรอมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตรอันยาวนาน ซึ่งเปนที่สนใจแกคนทั่วไป ที่มาศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีและงดงามจังหวัดเชียงใหม แตอยางไรก็ตาม
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันไดกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู สถานการณ
ทางการเมือง และการปกครองของจังหวัดเชยีงใหม โดยเฉพาะในประเด็นของเศรษฐกิจและสังคม 
โดยคุณธรรมและจริยธรรมของคนไดเปลี่ยนแปลง จนกอใหเกิดปญหาดานตางๆ ตามมา ไมวาเปน
การแขงขันเพื่อความอยูรอด การเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จากยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยมุงเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในทองถิ่นให (สามารถ) พึ่งพาตนเองได อันจะทําใหสามารถแกไขปญหา
ตาง ๆ ของตนเองและของทองถิ่นได  
 ดังน้ัน คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงมีแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา “เราเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น” ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่น และคณะวิจัยเองมี
ความพรอมทางดานความรูทางวิชาการในการที่จะนําไปบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคี
ที่จะชวยขับเคลื่อนงานวิจัยใหสามารถเกิดผลอยางสัมฤทธิ์ คณะวิจัยไดเล็งเห็นถึงองคกร 3 ฝาย ที่
เรียกวา “ไตรภาคี” ที่จะเขามามีสวนรวมกับงานวิจัยคร้ังน้ีไดแก 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2) องคกรชุมชน และ 3) องคการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อที่จะพัฒนาองคความรูขององคกรทั้งสามฝายใน
การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของจังหวัด
เชียงใหมเชิงบูรณาการ 
 ดังน้ันคณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม มีแผนการวิจัย 3 ป 
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) โดยการทําวิจัยในปที่ 1 (พ.ศ.2554) มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพื่อ
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วิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจและดานสังคมของทองถิ่น
ประจําจังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยการประเมินเชิงระบบซึ่งประกอบดวย การประเมินปจจัยนําเขา 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง 3 ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ผลการวิจัยพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสําคัญ
กับปจจัยนําเขาในสวนของการใชงบประมาณในการพัฒนาดานสังคมเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
การพัฒนาทางดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ สวนปจจัยทางดานกระบวนการพัฒนาน้ัน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญเปนอยางมากทั้ง ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
การนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน ซึ่ง
พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในระดับมากแลว ก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่นพัฒนาในระดับมากที่สุดเชนกัน เพื่อใหเกิดการตอยอดการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม นักวิจัยไดทําการวิจัยในปที่ 2 (พ.ศ.2555) โดย
ขยายการประเมินตนแบบการพัฒนาใหครอบคลุมตามประเด็นของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น อันประกอบไปดวยการพัฒนาดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนามัยและ
สิ่งแวดลอม โดยการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการองคกร ซึ่งสงผลตอความอยูดีมีสุขของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม โดยนักวิจัยไดนําเอา
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในการประเมินการบริหารจัดการองคกร
ของทองถิ่น เพราะเปนคุณธรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับหลักของ 
ธรรมาภิบาลที่เปนแนวทางที่สามารถพัฒนาไดจากภายนอกเทาน้ัน แตคุณธรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองของคุณภาพจากภายในของผูบริหาร ซึ่งอยูในมิติที่ลึกกวาการบริหาร
จัดการที่ดี ดวยเหตุน้ีถึงแมจะมีหลักการบริหารจัดการที่ดีกํากับแลว ยังตองมีคุณธรรมของเศรษฐกิจ
พอเพียงกํากับรวมดวย อันจะทําใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปไดอยาง
ยั่งยืน 
 ดังน้ันงานวิจัยในปที่ 3 (พ.ศ.2556) นักวิจัยมีแผนการวิจัย คือ สังเคราะหองคความรูจาก
การพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะนําไปสูการ
จัดการเรียนรูที่พรอมขยายตนแบบการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นสู 7 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรของ อปท. จากการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

โครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3 มีขอบเขตของการวิจัยคือ การสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสนใจและเขารวมโครงการกับ
นักวิจัยใน 13 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม จากโครงการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนแบบการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 โดยมีระยะเวลาของการ
วิจัยเปนเวลา 1 ป คือ ในป พ.ศ.2556 อาศัยวิธีการแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อสะทอนถึงหลักของ
การบริหารจัดการองคกรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําไปใชในการบริหารจัดการองคกร
ตามคุณธรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนตนแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม 

 
1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ไดองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม 
 2) ไดแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรของ อปท. จากการประยุกตใช
คุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.5 นิยามศัพท 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท) เปนนิติบุคคล มีรายได รายจายของตนเอง มีพนักงาน
ตําบล หรือเทศบาลตําบลเปนผูปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของนายอําเภอ และผูวาราชการ
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต) และเทศบาลตําบลเปนระบบยอยของการปกครอง 
สวนทองถิ่น 
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 การพัฒนาดานเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การพัฒนาสถานภาพ
ความเปนอยูของประชาชน เพื่อลดความฝดเคือง แรนแคน อันนําไปสูการสรางงาน สรางรายได 
พรอมกับการลดคาใชจายใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอกับรายจาย จนมีความ
พอเพียงหรือพออยูพอกิน โดยใหประชาชนใชทุนทางปญญา ศักยภาพสวนตัวและสินทรัพยที่มีอยู 
ทํางานอยางเต็มความสามารถ เชน การพัฒนาอาชีพ การสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมใหเกิดการ
ลดรายจายและเพิ่มการออม ฯลฯ เปนตน ทั้งน้ีการพัฒนาดานเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองเนนการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนเปนหลัก โดยการเสริมสรางคุณธรรมใน 
ตัวบุคคลในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมากขึ้น 
 
 ตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม หมายถึง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกรของ อปท. และพัฒนาทองถิ่น ใหมีความสอดคลองและสอดรับกับบริบทของชุมชน จน 
กอเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม โดยเกิดการพัฒนาสถานภาพความเปนอยูของ
ประชาชน เพื่อลดความฝดเคือง แรนแคน อันนําไปสูการสรางงาน สรางรายได พรอมกับการลด
คาใชจายใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอกับรายจาย จนมีความพอเพียงหรือ 
พออยูพอกิน  
 
 การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสังคม การศึกษา สาธารณสุขและสุขภาพ การกีฬาและศาสนา 
การรณรงคและปองกันยาเสพติด พรอมทั้งสรางครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็งทั้งเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส การถายทอดและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน  เนน
การมีสวนรวมของคนในชุมชนใหมากที่สุด อีกทั้งยังตองสอดแทรกคุณธรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ดานสังคมของชุมชนใหมากที่สุด 
 
 ตนแบบการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม หมายถึง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพและความสามารถใน
การบริหารจัดการองคกรของ อปท. และพัฒนาทองถิ่นใหมีความสอดคลองและสอดรับกับบริบท
ของชุมชน จนกอเกิดการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม โดยเกิดการสงเสริม 
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การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การรณรงค และปองกันยาเสพติด พรอมทั้งสรางครอบครัวให
อบอุนและเขมแข็งทั้งเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนให
มากที่สุด  
 
 การพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การ
สงเสริมและสนับสนุน รวมถึงการปองกันแกไขปญหา เกี่ยวกับสุขภาพรางกาย และจิตใจ และ
สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดดวยดี ซึ่งไมเพียงแตปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทาน้ัน พรอม 
ทั้งการดูแลและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต ทั้งที่
เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (วัฒนธรรม ประเพณี แบบแผน ความเชื่อ) 
ใหมีความสมดุล 
 
 ตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม หมายถึง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพและความสามารถใน
การบริหารจัดการองคกรของ อปท. และพัฒนาทองถิ่นใหมีความสอดคลองและสอดรับกับบริบท
ของชุมชน จนกอเกิดการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม โดยมีการสงเสริม
และสนับสนุน รวมถึงการปองกันแกไขปญหา เกี่ยวกับสุขภาพรางกาย และจิตใจ และสามารถ
ดํารงชีพอยูในสังคมไดดวยดี ซึ่งไมเพียงแตปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทาน้ัน พรอมทั้งการ
ดูแลและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต ทั้งที่เปน
รูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (วัฒนธรรม ประเพณี แบบแผน ความเชื่อ) ใหมี
ความสมดุล 
 

คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปดวยคุณธรรม ไดแก   
(1) ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ผูบริหารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนผูที่มีความประพฤติเที่ยงตรง ไมโกหกเพื่อใหตนไดประโยชนและไมคดโกงตอหนาที่ ตอ
วิชาชีพ ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยชอบธรรมและถูกตอง ซึ่งรวมถึงความไมโลภ
จนเกินไป โดยพรอมจะดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะของตน คิดกอนใช คิด
กอนซื้อ เก็บออม และไมมีความตองการหรืออยากไดเกินความจําเปนในการใชสอย  

(2) ความอดทน หมายถึง ผูบริหารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี การทน
ตอโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ การทนตอความยากลําบาก ไมทอถอย อดทนตอความทุกข 
ความเหน่ือยยาก และไมปลอยใหสิ่งที่ไมดีไมงามมาครอบงํา รวมถึงการเปดใจกวาง รับฟงความ
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คิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทในตนเองในฐานะผูฟงและผูมีหนาที่ปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคในสิ่ง
ตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวลวงหนาและเปนผลดีแกคนสวนใหญ ซึ่งรวมถึงความขยันหมั่นเพียรโดยมี
ความต้ังใจทําอยางจริงจังตอเน่ืองในเร่ืองที่ถูกที่ควร สูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญ 
อุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง  

(3) ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ หมายถึง ผูบริหารและบุคลการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูที่มีความจริงใจตอกันไมเห็นแกตัวเองหรือเร่ืองของตัวเองเปนหลัก มีความเห็นอกเห็นใจตอ
เพื่อนมนุษยดวยกัน และพรอมที่จะชวยเหลือผู อ่ืนทุกคร้ังที่มีโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ 
ดอยโอกาส 

 
 ความอยูดีมีสุข หมายถึง การที่คนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
 
 การสังเคราะหองคความรู หมายถึง การถอดประเด็นซึ่งเปนผลลัพธจากการวิจัยใหได 
องคความรูที่สามารถนําไปใชกับบริบทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) หมายถึง 
การวิจัยและคนควาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ใหคนในชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขามามีบทบาทในการรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจในกิจกรรมของการวิจัยในทุก
กระบวนการ เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น  
 
 การประยุกตใช หมายถึง การนําเอาองคความรูที่ไดจากการวิจัยมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง 
 
 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ หมายถึง การนําเอาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการองคกรใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ 




