
 
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 โครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี ้
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 1) แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี  
  การบริหารจัดการที่ดีน้ัน Northouse  (2001: 258 – 264) เห็นวา การบริหารที่ดีน้ัน 
ผูบริหารน้ันจะตองทํางานอยูบนหลักจริยธรรมของผูนํา (Principles of ethical leadership) ซึ่ง
ประกอบดวย 
   (1) การเคารพผูอ่ืน (Respect others) โดยยอมรับในความเชื่อ ทัศนคติ 
และคานิยมที่แตกตางกัน 
   (2) การใหบริการผูอ่ืน (Serve others) โดยใหในสิ่งที่ดีและเปน
ประโยชน 
   (3) ใหความเทาเทียม (Just) ตามความตองการ ตามสิทธิ ตามความสามารถ 
ตามความเสียสละ และตามคุณธรรม 
   (4) มีความซื่อสัตย (Honest) ทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน 
   (5) มุงสรางชุมชน (Build community) โดยมีเปาหมายที่สังคมและชุมชน
ตองการรวมกัน 
  สําหรับประมวลจริยธรรมของสมาคมรัฐประศาสนศาสตรอเมริกัน (American 
Society for public Administration) กําหนดกรอบจริยธรรมของสมาชิก ซึ่งเปนผูบริหารในองคการ
ทางภาครัฐใหรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่ดวยจิตวิญญาณในอาชีพ (Spirit of professional) ไว  
5 ขอ (Rosenbloom, Krarchuck & Rosenbloom, 2002: 538 – 548) ไดแก  
   (1) ตอบสนองตอประโยชนสาธารณะ (Serve the public interest) 
   (2) เคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (Respect the constitution and the law) 
   (3) มีความซื่อสัตย (Demonstrate personal integrity) 



8 

 

   (4) สงเสริมใหเปนองคกรที่มีจริยธรรม (Promote ethical organizations) 
   (5) มุงสูความเปนเลิศในวิชาชีพ (Strive for professional excellence) 
  สวน Denhardt and Denhardt (2003: 42 – 43) ไดเสนอหลักการบริหารงาน
ภาครัฐในกระแสของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ 
ไววา 
   (1) การใหบริการแกประชาชนไมใชการกํากับดูแล เจาหนาที่ของรัฐ จึง
ไมเพียงแตตองตอบสนองความตองการของประชาชนเทาน้ัน แตสรางความสัมพันธที่ดีแก
ประชาชนดวย 
   (2) การสํารวจความสนใจและความตองการของสาธารณชนเพื่อสราง
ความสนใจรวมและรับผิดชอบดวยกัน 
   (3) การใหคุณคาของประชาชนในฐานะของการเปนพลเมืองมากกวา
ผูประกอบการ โดยเจาหนาที่ของรัฐจะยอมรับที่จะเปนผูชวยเหลือสังคมมากกวาการเปนผูจัดการ
ธุรกิจที่คิดและทําเสมือนเงินงบประมาณเปนเงินของตัวเอง 
   (4) การคิดอยางมีกลยุทธแตปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย นโยบายและ
โครงการตาง ๆ จะสนองความตองการของสาธารณะชนไดอยางมีประสิทธิผลหากมีการทํางาน
รวมกัน 
   (5) การตระหนักวาการมีสํานึกรับผิดชอบไมใชเร่ืองงาย เจาหนาที่ของ
รัฐไมควรสนใจแคเร่ืองของการทํางานตามนโยบาย และการอยูรอดของตน แตตองสนใจเร่ือง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คานิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพและ
ประโยชนสาธารณะ 
   (6) มีการสรางคานิยมรวมดวยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการทํางานนโยบาย ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธและคานิยมรวมกัน  
   (7) การคํานึงวาประชาชนเปนผูมีคุณคา ไมใชแคผลผลิต หนวยงานของ
ภาครัฐจะประสบความสําเร็จ หากดําเนินการดวยการมีสวนรวมของประชาชนและสรางการเปน
ผูนํารวมกับประชาชนบนพื้นฐานของความเคารพประชาชน 
 
 2) แนวคิดในการมีสวนรวมระหวางองคกรกับชุมชนตอแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น 
  การพัฒนาชุมชน เปนกิจกรรมที่สําคัญของการพัฒนาประเทศในภาพรวม  
หนวยงานนักวิชาการและนักปฏิบัติการดานการพัฒนาชุมชนขององคการระหวางประเทศและ
ประเทศตาง ๆ ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไวมากมาย ซึ่งสวนใหญมีความสอดคลอง
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และคลายคลึงกัน เชน “การพัฒนาชุมชน” เปนกระบวนการที่มุงสงเสริมความเปนอยูของ
ประชาชนใหดีขึ้น โดยอาศัยความรวมมืออยางจริงจังของประชาชนและเกิดจากความคิดริเร่ิมของ
ประชาชน แตถาประชาชนไมเกิดความริเร่ิมก็จําเปนจะตองใชเทคนิคกระตุนใหความริเร่ิมเกิดขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อใหไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวนความกระตือรือรนอยางแทจริง (สัญญา สัญญา
วิวัฒน, 2526: 10)  
  จากความหมายและความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนขางตน ซึ่งมีความ
เหมาะสมตอการนําไปใชในการบริหารราชการแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
เรียกวา “การบริหารราชการแบบมีสวนรวม” หมายถึง การบริหารราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงาน
ของรัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
บริหารและดําเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน ซึ่งกําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation Spectrum) ไวทั้งสิ้น 
5 ขั้น (สถาบันพระปกเกลา, 2552) ไดแก 
   (1) ระดับการใหขอมูลขาวสาร เปนการใหขอมูลแกสาธารณชนเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในปญหา ทางเลือกและทางออก ใชเทคนิคของการมีสวนรวมโดย Fact sheet, Websites 
และ Open house 
   (2) ระดับการใหคําปรึกษา เปนการรับขอมูลยอนกลับจากการวิเคราะห
ทางเลือกและการตัดสินใจ ใชเทคนิคของการมีสวนรวมจากการสํารวจความคิดเห็น การประชุม เวที
สาธารณะ และการประชุมกลุมยอย  
   (3) ระดับการเขาไปเกี่ยวของ เปนการทํางานรวมกับสาธารณชนตลอด
กระบวนการ เพื่อใหแนใจวามีความเขาใจในประเด็นสาธารณะและมีการพิจารณาความหวงกังวล
ของสาธารณชน สวนใหญใชเทคนิคของการมีสวนรวมโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
   (4) ระดับการรวมมือ เปนการรวมเปนหุนสวน เปนหุนสวนรวมกับ
สาธารณชนในแตละดานของการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกและการระบุทางออกที่เปนที่
พอใจรวมกัน เปนการสรางฉันทามติ ใชเทคนิคของการมีสวนรวมโดยการแตต้ังคณะที่ปรึกษาภาค
ประชาชน คณะกรรมการ และมีการตัดสินใจแบบมีสวนรวมกัน  
   (5) ระดับการเพิ่มอํานาจการตัดสินใจ เปนการเพิ่มอํานาจแกประชาชนใน
การตัดสินใจขั้นสุดทาย อาศัยเทคนิคของการมีสวนรวมโดยการลงประชามติ 
  ทั้งน้ี สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กุมภาพันธ 2549) ไดใหหลักการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชนในประเด็นของการมี
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สวนรวมไว 6 ประการ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของ ถวิลวดี 
บุรีกุล และคณะ (ถวิลวดี บุรีกุล, วันชัย วัฒนศัพท และศุภณัฐ เพิม่พูนวิวัฒน, 2546) ดังนี้  
   (1) ระดับการใหขอมูล เปนระดับตํ่าสุด และเปนวิธีที่งายที่สุดของการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ 
   (2) ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวา
ระดับแรก ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้น 
และประเด็นในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น 
   (3) ระดับปรึกษาหารือ เปนระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่ 
สูงกวาระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนการเจรอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน 
   (4) ระดับการวางแผนขั้นรวมกัน เปนระดับที่สูงกวาระดับปรึกษาหารือ 
กลาวคือ เปนเร่ืองการมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกัน 
   (5) ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับที่สูงกวาระดับการวางแผน 
รวมกัน คือ เปนระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เปนขั้นการ
ดําเนินโครงการไปปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว 
   (6) ระดับการกํากับดวยประชาชนโดยตรง เปนระดับที่สูงสุดของการมี
สวนรวมโดยประชาชนเพื่อแกไขปญหาขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมดของขั้นตอนกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน 
  สําหรับกระบวนการมีสวนรวมในลักษณะที่เปนพลวัต 4 ขั้นตอนที่ตอเน่ือง คือ 
   (1) การมีสวนรวมดานการวางแผน ประกอบดวยการรับรู เขาถึงขอมูล
เกี่ยวกับการวานแผนและรวมวางแผนโครงการ 
   (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติและดําเนินการ เปนเร่ืองเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ และการตัดสินใจ 
   (3) การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน เปนการมีสวนรวมในการ
จัดสรรผลประโยชนหรือผลของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 
   (4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ประชาชนจะเขามา
เกี่ยวของกับการคิดเกณฑในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ดวย ซึ่งผลของกระบวนการ
ประเมินน้ี จะกลายเปนปจจัยนําเขาในกระบวนการมีสวนรวมในขั้นแรกซึ่งเปนขั้นตอนการ
วางแผนตอไป 
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 แนวคิดในการบริหารจัดการที่ดีและแนวคิดในการมีสวนรวมระหวางองคกรชุมชนตอ
แนวทางในการพัฒนาชุมชน สรุปไดวาเปนแนวคิดที่ดี โดย อปท.สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อ
กอใหเกิดการบริหารจัดการองคกรรวมกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลลัพธ
อยางมีประสิทธิผลแตแนวคิดดังกลาว ถาหากจะทําใหเกิดความสมบูรณมากที่สุดจะตองคํานึงถึง
ความอยูดีมีสุขของประชาชน หรือการทําใหประชาชนมีความสุข 
 
 3) การวิเคราะหสถานการณของชุมชน (SWOT Analysis) 
  ในการวิเคราะหสถานการณของชุมชนประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ
ดังตอไปน้ี คือ (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา, 2554) 
    (1) การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) คือ มีจุดแข็งหรือจุดเดนอะไรบางที่
เสริมสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้น  
   (2) การวิเคราะหจุดออน(Weakness) หมายถึง“จุดออน” ของหนวยงาน 
อาการปวยของหนวยงานอาจจะมีบางสวน บางองคประกอบที่กระทบตอหนวยงาน แตหนวยงาน
ยังอนุรักษไวหรือยืนยันไมเปลี่ยนแปลงทาท ีเชน ทัศนคติของคนมหาดไทยบางสวนที่ยึดติดกับเจา
ขุนมูลนายขณะที่สภาพแวดลอมภายนอกเขาสูความเปนประชาธิปไตย ประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยที่จะเปนผูคิด ตัดสินใจ ลงมือแกไขปญหาดวยตนเอง  
   (3) การวิเคราะหโอกาส (Opportunity) หมายถึง โอกาสที่หนวยงานจะ
ไดรับการพัฒนาไปอยางตอเน่ือง ทั้งนี้อาจจะเปนความพรอมและศักยภาพของบุคลากร  
   (4) การวิเคราะหอุปสรรค (Treat) หมายถึง แรงกดดันหรืออันตราย 
ที่บั่นทอนความเจริญกาวหนาของหนวยงานซึ่งเปนเร่ืองที่หนวยงานจะตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน เชน ระเบียบ ขอกฎหมายที่ลาสมัยซ้ําซอนกันจนกระทั่งไมมีโอกาสทํางาน
ที่สนับสนุนความคิดริเร่ิม และแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจริงจัง หรือกระแสการกระจาย
อํานาจราชการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.) ที่มผีลกระทบในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
  การวิเคราะห  SWOT มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 
   (1) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ซึ่งมีมาตรการหรือตัวแปร
ที่สําคัญในการวิเคราะห กลาวคือ  
    (1.1) สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน  
     -  ดานทรัพยากร  ไดแก  บุคลากร องคกรประชาชน  
         งบประมาณ  
     -  วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เทคโนโลยี  



12 

 

     -  ดานโครงสราง  นโยบาย  ระบบการทํางาน  บทบาท
        หนาที่  
     -  ดานระเบียบขอกฎหมาย  
     -  ดานการสนับสนุนจากภายนอก 
    (1.2) ศักยภาพในหนวยงาน  
      -  จุดแข็งของหนวยงาน  
     -  จุดออนของหนวยงาน  
   (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอหนวยงาน มี
ตัวแปรที่สําคัญในการวิเคราะห  กลาวคือ  
    (2.1) สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก  
     -  ดานสังคม  
     -  ดานการเมืองการปกครอง  
     -  ดานเศรษฐกิจ  
     -  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเครือขาย  
    (2.2) ผลกระทบตอหนวยงาน ไดแก  
     -  ดานเชิงบวก  ซึ่งเปนลูทางหรือโอกาสของหนวยงาน 
     -  ดานเชิงลบ ซึ่งเปนอุปสรรคหรืออันตรายของ 
        หนวยงาน 
  การวิเคราะหสถานการณของชุมชนเปนเคร่ืองมือที่จําทําใหชุมชนทราบและ
เขาใจถึงศักยภาพที่แทจริงของตนเองมีอยู เพราะเมื่อชุมชนเขาใจและทราบถึงศักยภาพที่ตนเอง 
มีอยู ก็จะทําใหตระหนักและรูถึงทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองใหถูกตอง อันจะ
กอใหเกิดการพัฒนาตนเองและชุมชน 
 
 4) คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อ
นําไปสูความพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ของคนไทย สังคมไทย 
เพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและพรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรม
และทางดานคุณธรรม ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ก็จะ
สามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงได 
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โดยคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปดวย (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) 
   (1) ความประหยัด คนเราทุกคนไมวาจะจนหรือรวยก็ตามหากไมรูจัก
การประหยัด อดออมใชจายอยางฟุมเฟอยแลว มักจะเกิดปญหาติดตามมาอยางลนเหลือ ทั้งในดาน
ทรัพยสินเงินทอง ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อความอยูรอด เราตองปลูกจิตสํานึกใหเกิดขึ้น
ภายในจิตใจ ใหตระหนักถึงความประหยัด รูจักอดออม วางแผนการใชจายอยาง 
   (2) ขยันหมั่นเพียร เราจะตองมุงมั่นในการทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จและมีประสิทธิภาพจะตองมีจิตสํานึกในการแวงหาความรู มีความขยัน และต้ังใจปฏิบัติงาน
เพื่อความเจริญกาวหนาในอนาคต  
   (3) มีความสุจริต และความกตัญู ควรปฏิบัติตนใหประจักษในเร่ือง
ของความกตัญูตอบิดามารดา ครู อาจารย ผูมีบุญคุณตอแผนดิน และตอสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชน
โดยเฉพาะสวนรวม  
   (4) พึ่งตนเอง การพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางเสนทาง
ชีวิตของ ตนเองใหเรียบงายธรรมดา และเดินสายกลาง  
   (5) การเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน คนเราทุกควรรูจักการให การเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
ไมมีใครเลยที่จะไดทุกสิ่งอยางมา โดยไมเคยใหคนอ่ืนมากอน ดังคําสุภาษิตที่วา “ยิ่งใหไป ยิ่งได
คืนมา”  
 
 5) แนวคิดการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น 
  การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นมีเปาประสงคใหชาวบาน
พึ่งตนเองและกระบวนการ พัฒนา มี 6 ประเด็น (ฉัตรทิยพ นาถสุภา อางใน รายงานฉบับสมบูรณ, 
2545) ดังตอไปน้ี 
  ประเด็นแรก การพัฒนาตองดําเนินการเปนกลุมซึ่งการรวมกลุมเปนกิจกรรมที่
ชาวบานไดดําเนินการมาอยางยาวนาน ดังน้ันชาวบานมีประสบการณของการรวมกลุมเปนอยางดี 
การรวมกลุมน้ีอาจเปนการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมดานการผลิต ดานสังคมและวัฒนธรรม 
  ประเด็นที่สอง การสรางจิตสํานึกชวยเหลือกันและกัน การรวมกลุมตองเปนไป
อยางสมัครใจไมมีการบังคับ จึงควรมีการร้ือฟนจิตสํานึกน้ีโดยใหชาวบานรวมกันศึกษา
ประวัติศาสตรของตนเอง ซึ่งจะชวยใหจิตสํานึกของชาวบานมีความกระจางชัดขึ้นในการสราง
จิตสํานึกน้ันควรกระทําอยางเปนขบวนโดยรวมเอาชาวบานทุกกลุม ทุกฐานะเขามามีสวนรวมใน
การร้ือฟนและสรางเอกลักษณของชุมชนขึ้น 
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  ประเด็นที่สาม การตอกย้ําจิตสํานึกที่สรางขึ้นมาใหดํารงอยูและขยายออกไป 
ทั่วทั้งหมูบาน โดยเฉพาะในคนรุนหนุมสาวซึ่งไมทราบประวัติที่แทจริงของตนหากบุคคลเหลาน้ี
ทราบและสํานึก พวกเขาก็จะเกิดความผูกพันกับหมูบาน 
  ประเด็นที่สี่ การรวมตัวในรูปสหพันธ หรือในลักษณะเครือขาย เพื่อชวยเหลือกัน
เปนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของแตละองคกรใหเขมแข็ง 
  ประเด็นที่หา การประสานดานสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการรวมกันประสาน
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางชนชั้นกลางในเมือง และชาวบาน  
  ประเด็นที่หก การสรางความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางสังคมชุมชนกับสิ่งแวดลอม 
โดยชุมชนอาศัยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษและอยูรวมกันกับสิ่งแวดลอมซึ่ง
จะทําใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเน่ือง 
 
 6) แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เศรษฐกิจชุมชนคือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทางดานเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิตโดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
แกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือใหมีสวนรวมคิดรวมทําและรวมรับผลประโยชน 
บนรากฐานความสามารถที่มีอยู 
  แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนประกอบไปดวย การพัฒนาขีดความ 
สามารถของคน ครอบครัว ชุมชนจากการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหพึ่งตนเองได มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทางหนวยงานของรัฐในทองถิ่นมีการฝกใหชุมชนไดมีโอกาสคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นมากกวาที่จะรอใหหนวยงานของรัฐฯสั่งการหรือคิดใหอยูตลอดเวลา 
ขณะเดียวกันหนวยงานของรัฐมีบทบาทหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาใหกับ
ชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นเทานั้น 

 
7) แนวคิดการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

   7.1) ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม 
        บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2542, หนา 149) คือ กระบวน การวิเคราะหและ
ประเมินสภาพการดําเนินงานของธุรกิจที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แลววาพิจารณามาเปน
นโยบายและกลยุทธในการปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานใหอยูในแนวทางที่จะอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทั้งในปจจุบันและอนาคต การจัดการสิ่งแวดลอม คือ กระบวนการวิเคราะหและ
ประเมินสภาพสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนปญหาและอาจจะเปนปญหาจากการดําเนินงานของมนุษย แลว
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นําผลการวิเคราะหและประเมินดังกลาวมาเขาสูกระบวนการสรางศักยภาพการคงสภาพ การ
ควบคุมกิจกรรมการจัดการและวิธีการปฏิบัติใหอยูในแนวทางที่จะอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ใหอยูในสภาพที่ดีทั้งในปจจุบันและในอนาคต เพื่อเอ้ือประโยชนตอมนุษย มุงสรางศักยภาพ
สิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืนตลอดไป มิไดหามไมใหนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใช 
แตถาจะนามาใช ตองใหธรรมชาติชวยสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นเอง ถาธรรมชาติชวยสรางขึ้น
ไมไดหรือสรางไดไมเพียงพอ ก็จะนําเอาเทคโนโลยีเขาไปชวยดําเนินการ เปาประสงค คือ ทํา
อยางไรจึงจะทําใหสิ่งแวดลอมมีความสมดุลตลอดไปอยางยั่งยืน 
   จําลอง โพธิ์บุญ (2550) กลาววา โครงการสิ่งแวดลอม เปนกลไกสําคัญ
ประการหน่ึงในการแกไขปญหาและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน นักจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการบริหาร
โครงการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญคือ การกําหนดโครงการ การเขียน
โครงการ การวิเคราะห/ประเมินโครงการ การตัดสินใจโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ และ
การประเมินผลโครงการ การจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการดําเนินการเปนกระบวนการ
เชนเดียวกับการจัดการในเร่ืองอ่ืน ๆ เชนกันในการจัดการสิ่งแวดลอมใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญอยางนอย 3 สวน คือ (1) นโยบายสิ่งแวดลอม (2) แผนและ
โครงการสิ่งแวดลอม (3) การจัดองคการ งบประมาณ บุคลากร (จําลอง โพธิ์บุญ, 2550, หนา 3) 
   ความสําคัญของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งมนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม ดังนั้นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญตอสุขภาพอนามัย ดังนี ้ 
                     (1) งานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนงานที่มุงเนนการรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
                    (2) งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการปองกันมิใหเชื้อโรค
หรือสารเคมีที่เปนพิษเขาสูรางกายมนุษย โดยการปองกันมิใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ  
                     (3) งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เชน การจัดหานํ้าสะอาด การกําจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูล 
การสุขาภิบาลอาหาร เปนตน  
       7.2) มาตรการและเคร่ืองมือจูงใจในการจัดการสิ่งแวดลอม 
   เคร่ืองมือทางดานนโยบายที่ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ที่นิยมใชกันทั่วไปในปจจุบัน มี 3 แนวทาง (สมพร แสงชัย, 2548, หนา 110-114) 
ไดแก 
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   (1) การใชมาตรการตามกฎหมายในการควบคุมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
(command and control) เชน การกําหนดมาตรฐานอากาศเสียที่มนุษยไมควรปลอยออกมาใหเกิน
มาตรฐาน มาตรการดานนํ้าเสียนํ้าทิ้ง รูปแบบสิ่งกอสรางที่ถูกตองตามมาตรฐานและขอกําหนด 
อ่ืน ๆ เปนตน มาตรการทางกฎหมายน้ีควรมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนธรรมสาหรับ 
ทุกคน 
   (2) ความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนซึ่งสมัครใจโดยไมมีการบีบบังคับ 
(partnership หรือ voluntary actions) รัฐและสมาคมเอกชนตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งแวดลอม 
เชน ปริมาณสารพิษ ฯลฯ ที่จะตองลดลง องคการเอกชน เชน สมาคมอุตสาหกรรมจะตกลงกันเอง
ในหมูสมาชิกและกําหนดสัดสวนที่สมาชิกจะตองรับผิดชอบในการลดปริมาณสารพิษ ผูที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงก็จะตองถูกลงโทษ วิธีการน้ีใหอิสระแกผูปฏิบัติพอสมควร และ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมทางสิ่งแวดลอมสําหรับภาคเอกชน อยางไรก็ดี ความสมัครใจ
แตเพียงอยางเดียวดูจะไมพอสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรการทางกฎหมายและทางการ
บริหารก็ยังจําเปน อยูบาง ในเร่ืองน้ี Winsemius and Guntram (2002, p. 222) ไดใหทัศนะวา 
ผูบริหารตองใชการจัดการเปนเคร่ืองมือที่จะทําใหบุคลากรเกิดแรงกระตุนที่จะปฏิบัติภารกิจดาน
จัดการสิ่งแวดลอมที่วางเปาหมายไว ภารกิจดังกลาวคือการทาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดใน
บรรดาลูกคา (customers) และผูรวมสภาพเสี่ยง (stakeholders) ซึ่งหมายถึง ผูถือหุน (shareholders) 
บุคลากร (coworkers) และสมาชิกทั้งหมดในชุมชน (host communities) อันจะนําไปสูความ
ไดเปรียบเหนือคูแขง หากผูบริหารมีการดําเนินการที่เหมาะสมก็จะทําใหสาธารณะชนเกิด
ความรูสึกที่ดีตอองคการและอาจมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคได ยิ่งกวาน้ันก็อาจสงผลดียิ่งขึ้นโดย
ทําใหเปาหมายของผูรวมสภาพเสี่ยงโดยรวมมีความสอดคลองกันกับเปาหมายขององคการ และจะ
เกิดแรงกระตุนที่เปน แรงบันดาลใจใหเกิดความรวมมือรวมใจเปนพลังรวม (inspired partnership) 
ของกลุมเล็กกลุมนอยที่อาจมีความคิดเห็นแตกแยกกระจัดกระจายอยู เปนหนาที่ของผูบริหาร
ระดับสูงที่จะตองเปนผูนําในการปลูกจิตสํานึกใหเกิดขึ้นในองคการ 
 
 8) แนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่อยูดีมีสุข 
  สังคมที่อยูดีมีสุขประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี (สํานักงานปฏิรูปสุขภาพ
แหงชาติ 2548) 
  8.1) การมีสุขภาวะ คือการที่คนในสังคมมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิต
ที่ดี คือ สามารถควบคุมอารมณตนเอง มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 



17 

 

  8.2) การมีครอบครัวที่อบอุน มีสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีการดูแลกันและกัน
ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
  8.3) ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได 
  8.4) สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กลาวคือ มีสภาพแวดลอมที่มี
ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 
 9) แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  กมล สุดประเสริฐ (2540, 8-9) ไดกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 
(PAR) วามาจากความเชื่อดังนี ้
   (1) เชื่อวา PAR เปนกระบวนการที่เอนเอียงไปทางประชาธิปไตย เพราะ 
(PAR) เปนกระบวนการทํางานรวมกัน 
   (2) เชื่อวา PAR คนตองพัฒนาตนเอง และ (PAR)  เกิดจากประชาชน
ตองการแสวงหาความรูในการแกปญหาของตนเอง เปนเคร่ืองมือหน่ึงในการชวยคนยากจนและ
ดอยโอกาส ดวยการวางพื้นฐานรวมกันระหวางหนวยงานพัฒนาทั้งหลายกับชุมชน 
   (3) PAR เนนหนักการเรียนรูจากประสบการณ เพราะ PAR อาศัยการ
ยอมรับของประชาชนไดสืบทอดตอเน่ืองเปนประสบการณหลากหลาย 
  หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 
   (1) ใหความสําคัญและเคารพตอภูมิความรูของชาวบาน โดยยอมรับวา
ความรูพื้นบาน ตลอดจนระบบการสรางความรู และกําเนิดความรูในวิธีอ่ืนที่แตกตางไปจากของ
นักวิชาการ 
   (2) ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบานดวยการสงเสริม 
ยกระดับและพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองของเขา ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณ
ปญหาของเขาเอง 
   (3) ใหความรูที่เหมาะสมกับชาวบานและคนยากจน โดยใหสามารถ
ไดรับความรูที่เกิดขึ้นในระบบสังคมของเขา และสามารถที่จะทําความเขาใจ แปลความหมาย 
ตลอดจนนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
   (4) สนใจปริทัศนของชาวบาน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
จะชวยเปดเผยใหเห็นคําถามที่ตรงกับปญหาของชาวบาน 
   (5) ปลดปลอยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจะชวยให
ชาวบานและคนยากจนสามารถใชความคิดเห็นของตนอยางเสรี 
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 10) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุข 
  ตัวชี้วัด (Indicator) คุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนการนํา
ขอมูลดิบมาแปลงใหมีความหมายเชิงสรุปเพื่อสะทอนการทํางานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 
บงบอกถึงความสําเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัด ชวยนําเสนอขอมูลแกผูกําหนดนโยบายและ
สาธารณชนในรูปขอมูลสรุปเชิงปริมาณ (เชน ความยากจน ความเจริญเติบโต การเจ็บปวยที่ลดลง 
ฯลฯ) และเชิงคุณภาพ (ความพึงพอใจจองประชาชน ความรูสึกนึกคิดของประชาชน ฯลฯ) โดย
ตัวชี้วัดที่จัดทํามคีุณลักษณะที่ตอบสนองผูใชบริการ สัมพันธกับนโยบายของผูบริหารและมีความ
เที่ยงตรงในการวัด สามารถวัดไดงาย และมีมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยยึดถือการใชบริการ
เปนสําคัญ (อดิเรก ปทมศิริวัฒน และคณะ, 2547; Pedhasur, Schmelkin, 1991)  
  นับแตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการจัดทํา 
“เคร่ืองชี้ภาวะสังคม” ต้ังแต ป พ.ศ. 2528 เปนตนมาถือไดวาเปนการบุกเบิกเคร่ืองมือใหม ๆ ใน
การรายงานสภาพความเปนไปในสังคม เพื่อเปนขอมูลสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และในชวงไลเลี่ยกันน้ัน กลุมของนักคิดดานการพัฒนาสังคม ก็มีการนําเสนอแนวคิดวาดวย
ตัวชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตในบริบทสังคมไทยดวย ที่รูจักกวางขวางที่สุดก็คือ “จากครรภมารดาถึง
เชิงตะกอน” ของ ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ น่ันเอง (DMH Staffs กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 
2550) และในชวงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) ป.อ.ปยุตโต (พระธรรมปฎก) ไดเขียนเร่ือง
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ โดยทัศนะของทานไดอธิบายวาเปาหมายทางเศรษฐศาสตรก็เชนเดียวกับ
ปรัชญาของมนุษยทั้งมวล กลาวคือ ควรมุงที่ “ความอยูดีมีสุข” ซึ่งนําไปสูความพอใจในสิ่งที่มีอยู 
โดยทานเห็นวาเศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ี “แตกตางจากสมการของเศรษฐศาสตรคลาสสิกที่ระบุวา 
การบริโภคสูงสุดมีคาเทากับความพึงพอใจสูงสุด เรามีการบริโภคแบบพอประมาณหรือการ
บริโภคแบบชาญฉลาดมากกวา ซึ่งจะนําไปสูความอยูดีมีสุขน่ันเอง และตอมาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ก็ไดมีการเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาไปสูการพัฒนาแบบบูรณาการที่มี
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหมีความสุขและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่เพิ่มศักยภาพของคน และมุงใหคนไดรับประโยชน
โดยตรงจากการพัฒนา มีวิสัยทัศนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวา “คนมีความสุข ครอบครัว
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ สิ่งแวดลอมยั่งยืน” และยังระบุดวยวามีการสรางดัชนีชี้วัดเพื่อ
วัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนา  ในดานการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม แตก็ไมไดเต็มที่เพราะวาตองแกปญหาความยากจน การวางงานจากวิกฤต
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) 
น่ันเอง ดังนั้นตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) จึงยังคงยึดแนวคิดการพัฒนาที่มี
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คนเปนศูนยกลางอยางตอเน่ือง และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวิสัยทัศนของการ
พัฒนา โดยมีจุดมุงหมายคือ “การพัฒนาอยางยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย” ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไดนิยามความอยูดีมีสุขวา “ความอยูดีมีสุข หมายถึง 
การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทําอยางทั่วถึง มีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546) แตก็ยังไมมี
การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข ดัชนีชี้วัดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมถึงดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เปนตน จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาที่มุงสู “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน” โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบ
บูรณาการที่มีคนเปนศูนยกลางอยางตอเน่ืองซึ่งจะมีความครอบคลุมถึงความอยูดีมีสุขตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2554) ทั้งนี้การวัดผลลัพธของการปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงดวยระดับความเปนอยู
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนแบบพอเพียง ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดกับ 
ตัวของบุคคล ครอบครัวหรือหนวยที่ปฏิบัติเทาน้ัน ไมนาจะครอบคลุมผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดทั้งหมด “ประโยชนสุข” นาจะถูกนํามาวัดในฐานะผลลัพธ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 2555: 188) ทั้งน้ี ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนทและคณะ 
(2554) ไดทําการวิจัยเร่ืองประโยชนสุขจากเศรษฐกิจพอเพียง (Research Project on the Happy 
Benefit from Sufficiency Economy) ประโยชนสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการใหและ/หรือ
การทําประโยชนใหกับคนอ่ืน การชวยใหผูอ่ืนมีอยูมีกิน ผอนคลายทุกข ชวยเหลือผูดอยโอกาส 
รวมถึงการทําประโยชนใหกับสังคมและการทํางานเพื่อสวนรวม เปนความสุขที่ไดรับจากการ 
ทําใหคนอ่ืนเกิดประโยชนและมีความสุขเปนความสุขที่ไมไดมองที่ผลประโยชนอันเกิดกับตัวเอง 
แตมองผลประโยชนอันตกแกคนอ่ืน และสังคมโดยทั่วไป สังคมแหงประโยชนสุขเปนสังคมที่ 
คนในสังคมตางมีความสุขจากการใหและ/หรือการทําประโยชน เปนสังคมที่ผูคนอยากชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผ เอ้ืออาทรแบงปน รวมมือกัน ไมทะเลาะเบาะแวงเกิดความสามัคคี
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยูรวมกันอยางมีความสุขและอยากที่จะเผื่อแผประโยชนสุขที่ไดรับใหกับ
ผูอ่ืนตอไป ทั้งน้ีจากการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมแรกเปนความสุขระดับ
บุคคล เปนความสุขของตนเองและครอบครัว ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 4 ประเภทสอดคลองกับ
หลักความสุขของคฤหัสถตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ไดแก (1) สุขจากความมีทรัพย คือ 
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ความภูมิใจ ความอ่ิมเอิมใจวาตนมีทรัพยที่ไดมาดวยนํ้าพักนํ้าแรง ความขยันหมั่นเพียรของตน และ
โดยชอบธรรม (2) สุขจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดย
ชอบน้ันเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยงและบําเพ็ญประโยชน (3) สุขจากความไมเปนหน้ี คือ ความภูมิใจ 
เอิบอ่ิมใจวาตนเปนไท ไมมีหน้ีสินติดคางใครและ(4) สุขจากความประพฤติไมมีโทษ ความภูมิใจ
เอิบอ่ิมใจวาตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไมได ทั้งทางกาย วาจา 
และใจ อยางไรก็ตาม ประเภทของความสุขแมวาจะมีความสําคัญ แตสิ่งที่มีความสําคัญกวาคือ 
ระดับของความสุข ซึ่งพบวา ผูที่ดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จ ลวนแตมี
ความสุขในระดับที่มากพอที่จะไมตองการอะไรเพื่อตัวเองและครอบครัวอีกแลว มีความภูมิใจ  
อ่ิมเอิบใจจนอยากจะ “ให” หรือ “แบงปน” ผูอ่ืน  
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก วีระศักดิ์ สมยานะ (2549) ศึกษาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ป 2549 โดยทําการประเมินการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใช CIPP Model ในการประเมิน ปจจัยนําเขา 
กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงาน ผลการประเมินสรุปไดวา การ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมอยูในเกณฑดีมากเน่ืองจากมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีนับต้ังแตปจจัยนําเขา ไดแก การกําหนดโครงสรางการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน มีระบบ
การคัดเลือกคนโดยยึดความรู ความสามารถ มีกระบวนการทํางานที่ดีโดยการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่สอดคลองและตรงกับวิสัยทัศนขององคกร   
 กาญจนา สุระ (2551) ศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของ
การศึกษา เพื่อจัดการเรียนรูและหาแนวทางเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR) และการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ผลการวิจัย
พบวาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชน จังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับ
สังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ควรจะจัดการเรียนรูในการประชาคมแบบมี
สวนรวมในการสรางความสงบสุขในชุมชน การสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนําชุมชนทั้งกาย
และใจ คุณธรรมและจริยธรรมใหเพิ่มขึ้น 
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 กาญจนา  สุระ (2551)  ศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน
ชุมชนจังหวัดเชียงใหมตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูและหาแนวทางเพิ่มศักยภาพ ของทรัพยากรมนุษย
ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยในทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม วิธีการศึกษาใช
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR) และการวิเคราะหสถานการณ ผลการวิจัยพบวา
แนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ควรจัดการเรียนรูในการประชาคม
แบบมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนํา
ชุมชนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันควรจัดการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรวมถึงสุขอนามัยของชุมชนใหสะอาดปลอดภัย 
อันจะสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชน  
 ประสงค  บุญเจริญ (2552)  การพัฒนาชุมชนตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
ของทองถิ่น กรณีศึกษา บานพรุใหม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะห 
องคความรูในการพัฒนาชุมชนตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจของทองถิ ่น พบวา ปจจัย
ภายในที่สนับสนุนใหตําบลพรุใหญเปนตนแบบของการพัฒนาดานเศรษฐกิจคือ มีผูนําชุมชนที่
มีความเสียสละเพื่อสวนรวม โดยชาวบานของหมูบานพรุใหญมีแนวคิดของครัวเรือนพอเพียง
คือ สรางวินัยในการใชจายเงิน และออมเงินสวนที่เหลือจาย ไวกลับกลุมการเงินในชุมชน เชน 
ฝากเงินกับกลุมออมทรัพยบานพรุใหญ ฝากเงินสัจจะของหมูบาน หรือฝากเงินไวกับธนาคาร
ใกลบาน เปนตน เพื่อเปนทุนการศึกษาแกบุตร และดําเนินชีวิตในอนาคต ไมสรางหนี้ ลดภาระ
หนี้สินของตนเอง หรือไมพยายามกอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เชน การนําเงินที่กูยืมมาไปซื้อ
ของฟุมเฟอย อาทิเชน โทรศัพทมือถือ รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน ยกเวนวา 
สิ่งเหลาน้ันจะนําไปสูการสรางอาชีพ การสรางรายได หรือการลงทุนประกอบอาชีพ ไมใชจาย
ฟุมเฟอย และรูเทาทันกระแสบริโภคนิยม ยึดหลัก (ฉลาดซื้อ+ฉลาดใช) ฉลาดซื้อ คือ ซื้อตาม
ความจําเปน ซื้อของตนทุนตอหนวยตํ่า ไมยึดติดกับของมียี่หอหรือแบรนเนม ฉลาดใช คือ การ
รักษาขาวของเคร่ืองใชใหอยูในสภาพดี ประหยัดคาใชจายตาง ๆ ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขตาง ๆ 
เชนหวยใตดิน การเลนไกชน, ปลากัด, การพนันตาง ๆ ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา เหลือเพียงการ
สังสรรคในโอกาสพิเศษเปนคร้ังคราว 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการพัฒนาทองถิ่น
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยการประเมินผลเชิงระบบ 
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(System Analysis) ซึ่งประกอบดวย การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทั้ง 3 ดานไดแก เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของทองถิ่นทั้ง 
10 แหงในจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการวิจัยทําใหทราบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหมไดให
ความสําคัญกับปจจัยนําเขาในสวนของการใชงบประมาณในการพัฒนาดานสังคมเปนอันดับแรก 
รองลงมา คือ การพัฒนาทางดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ สวนปจจัยทางดาน
กระบวนการพัฒนาน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญเปนอยางมากทั้งดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมือง โดยนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรรวมกับหลักธรรมาภิบาล จนสงผลใหเกิดการพัฒนา
ดานการเมืองของทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
พัฒนาการบริหารจัดการ จนเปนตนแบบของการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ คือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตําบลหวยทราย อําเภอแมริม สวนตนแบบการพัฒนาดานสังคมและดานการเมือง  
คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง บทสรุปของการวิจัยพบวา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในระดับ “มาก” แลวจะทําใหผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทองถิ่นน้ันพัฒนาในระดับ “มากที่สุด” เชนกัน ซึ่งสะทอนให
เห็นวาทองถิ่นของไทยควรจะนําเอาหลักคุณธรรมไปใชกับการบริหารจัดการองคกรรวมกับการมี
สวนรวมของชุมชนเพื่อใหไดตนแบบที่ดีของการบริหารจัดการทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตอไป 
 กาญจนา สุระ (2555)  ศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการพัฒนา
ทองถิ่นดานสังคม ของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 2 มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อ
วิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบของการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม กลุมตัวอยางคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)ในจังหวัดเชียงใหม ที่มีวาระของ
การดํารงตําแหนงของผูบริหารที่อยูในชวงปที่ 2 - 3 และไมอยูในวาระปที่ 4 ของการบริหาร มี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30 แหง ที่มีความสนใจเขารวมโครงการพัฒนาตนแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 โดยมี อปท. ที่มีความสนใจเขารวม
โครงการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม จํานวน 13 แหง เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยคือ แบบสัมภาษณผูบริหารอปท. คือ นายกอปท. ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกร และแบบ
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ประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานสังคมและวัฒนธรรมใชการประเมินเชิงระบบ ไดแก ปจจัย
นําเขา คือ คุณลักษณะสวนตัวของผูนํา อปท. การนําคุณธรรมเขาไปใชในการดําเนินงาน การ
ประเมินกระบวนการ ไดแก การประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และประเมิน
ความอยูดีมีสุขของชุมชนดานสังคมและวัฒนธรรม โดยใชวิธีการประเมินแบบ 3 ฝาย (Triangulate) 
คือ ฝายผูบริหารประเมิน ผูปฏิบัติการ และสมาชิกสภา ในการประยุกตใชคุณธรรมในการบริหาร
จัดการองคกร ฝายผูปฏิบัติการประเมินฝายผูบริหารและฝายสมาชิกสภาในการประยุกตใช
คุณธรรมในการบริหารจัดการองคกร และฝายสมาชิกสภาประเมินฝายผูบริหารและผูปฏิบัติการใน
การประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ประกอบการอธิบายจาก
การศึกษาพบวา ระดับการประยุกตใชคุณธรรมกับการบริหารจัดการองคกรและความอยูดีมีสุข
ของชุมชนมีความสัมพันธกันกลาวคือ อปท. ที่ เปนตนแบบของการพัฒนาดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
องคกรอยูในระดับมากที่สุดจะสงผลใหชุมชนมีความอยูดีมีสุขในระดับมากที่สุดดวย ดังน้ัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับประยุกตของการใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการองคกรในระดับมากและปานกลางควรปรับปรุงและยกระดับการมี
คุณธรรมโดยมีการนําเอาคุณธรรมพื้นฐานไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เขามาใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในอันที่จะสรางความอยูดีมีสุขใหกับ
ชุมชน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะงานวิจัยของ วีระศักด์ิ สมยานะ (2554) และ 
กาญจนา สุระ (2555) เร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหมปที่ 2 นักวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนที่จะตองศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการยกระดับ
การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในอันที่จะสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชนและสังเคราะหองคความรูการ
พัฒนาตนแบบการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเพื่อขยาย
ตนแบบการพัฒนาทองถิ่นของ อปท. สู 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอไป 
 ชุลีกาญจน  ไชยเมืองดี (2555) การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินใหได
ตนแบบการพัฒนาทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่  2 มี
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วัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบของการพัฒนาดานอนามัย
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) 
ในจังหวัดเชียงใหม ที่มีวาระของการดํารงตําแหนงของผูบริหารที่อยูในชวงปที่ 2-3 และไมอยูใน
วาระของปที่ 4 ของการบริหาร มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30 แหงที่มีความสนใจเขา
รวมโครงการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 
โดยมี อปท. ที่มีความสนใจเขารวมโครงการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 13 แหง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณผูบริหาร อปท. คือ สรนายก อปท. ที่มี
บทบาทสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการองคกร และแบบประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานอนามัยและสิ่งแวดลอม
ใชในการประเมินเชิงระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา คือ ลักษณะสวนตัวของผูนํา อปท. การนําคุณธรรม
เขาไปใชในการดําเนินงาน การประเมินกระบวนการ ไดแกการประยุกตใชคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และความ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยใช
วิธีการประเมินแบบ 3 ฝาย (Triangulate) คือ ฝายผูบริหารประเมิน ผูปฏิบัติการประเมินฝายผูบริหาร
และฝายสมาชิกสภา ในการประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกร การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ประกอบ 
การอธิบาย จากการศึกษาพบวา ระดับการประยุกตใชคุณธรรมกับการบริหารจัดการองคกรและ
ความอยูดีมีสุขของชุมชนมีความสัมพันธกัน กลาวคือ อปท. ที่เปนตนแบบของการพัฒนาดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอมที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการองคกรอยูในระดับมากที่สุดจะสงผลใหชุมชนมีความอยูดีมีสุขอยูในระดับที่ 
มากที่สุดดวย ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับประยุกตของการใชคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรในระดับมากและปานกลางควรปรับปรุงและ
ยกระดับการมีคุณธรรมโดยการนําเอาคุณธรรมพื้นฐาน ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน 
ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เขามาใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในอันที่จะสราง
ความอยูดีมีสุขใหชุมชน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะงานวิจัยของ อาจารยวีระศักด์ิ สมยานะ(2554) 
และอาจารยชุลีกาญจน ไชยเมืองดี (2555) เร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 นักวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนที่จะตองศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที 3 เพื่อหา
แนวทางในการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
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คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอันที่จะสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชน และ
สังเคราะหองคความรูการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม เพื่อขยายตนแบบการพัฒนาทองถิ่นของ อปท. สู 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอไป 

วิไลลักษณ กิติบุตร (2555) การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใตชุด
โครงการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหมปที่ 2 มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ  เพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) 
ในจังหวัดเชียงใหมที่มีวาระของงการดํารงตําแหนงของผูบริหารที่อยูในชวงปที่ 2-3 และไมอยูใน
วาระปที่ 4 ของการบริหาร มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30 แหงที่มีความสนใจเขารวม
โครงการพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 2 เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณผูบริหาร อปท. คือ นายก อปท. ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนการประยุกตคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกร 
และแบบประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานเศรษฐกิจ ใชการประเมินเชิงระบบ ไดแก ปจจัย
นําเขา คือ คุณลักษณะสวนตัวของผูนํา อปท. การนําคุณธรรมเขาไปใชในการดําเนินงาน การประเมิน
กระบวนการ ไดแก การประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความซื่อสัตย
สุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และประเมินความอยูดีมีสุข
ของชุมชนดานเศรษฐกิจ โดยวิธีการประเมินแบบ 3 ฝาย (Triangulate) คือ ฝายผูบริหารประเมิน  
ผูปฏิบัติการและสมาชิกสภาในการประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกร ฝายผูปฏิบัติการ
ประเมินฝายผูบริหารและฝายสมาชิกสภาในการประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคการ 
และฝายสมาชิกสภาประเมินฝายผูบริหารและฝายผูปฏิบัติการในการประยุกตใชคุณธรรมในการ
บริหารจัดการองคกร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ประกอบการอธิบาย จากการศึกษาพบวาระดับการประยุกตใช
คุณธรรมในการบริหารจัดการองคการและความอยูดีมีสุขของชุมชนมีความสัมพันธกัน กลาวคือ 
อปท. ที่เปนตนแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด จะทําใหชุมชนมีความอยูดีมีสุขมากที่สุด 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะงานวิจัยของ วีระศักด์ิ สมยานะ (2554) และ
กาญจนา สุระ (2555) เร่ืองการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 นักวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนที่จะตองศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการยกระดับ 
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การพัฒนาบริหารจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในอันที่จะสรางความอยู ดีมีสุขใหกับชุมชน และสังเคราะหองคความรู  
การพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม เพื่อขยาย
ตนแบบการพัฒนาทองถิ่นของ อปท. สู 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอไป 

 
 
 
 




