
 
บทที ่6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนา
ตนแบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับตัวอยาง ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 แหง ประกอบไปดวย ฝายผูบริหาร ฝายเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และฝายสภา ในประเด็นของการนําเอาคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหารจัดการ รวมถึงการประเมินการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมดวย
จากการวิจัยสรุปผลไดดังนี ้
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบวา ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในประเด็นของ ความซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ในฝายผูบริหารมาก มีการประยุกตใชมากที่สุด ไดแก อบต.บานกลาง อบต.แมทาชาง 
อบต.นํ้าแพร อบต.มะขุนหวาน และ อบต.กึ้ดชาง รองลงมาคือระดับของการประยุกตใชคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฝายผูปฏิบัติงานและฝายสภาตามลําดับจากน้ันผูวิจัยได
ทําการสังเคราะหองคความรูในการพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีใหตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดที่เปนตัวแทนของ
ตัวอยางในการศึกษา ไดแก ฝายผูบริหาร ฝายผูปฏิบัติงานและฝายสภาทําการพิจารณา และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคาคะแนนของผลการประเมิน ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ตัวแทนของ อปท. ทุกแหงยอมรับในระดับของผลการ
ประเมินจากการนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารจัดการ 
ไดแก ความซื่อสัตย ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จนสงผล
กระทบตอความอยูดีมีสุขของชุมชนอยางแทจริง  ทั้งน้ีตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
แสดงความคิดเห็นในประเด็นของแนวทางการขับเคลื่อนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม ไดแก 1) ประเด็นของความซื่อสัตยสุจริตกับการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเอง
และพวกพอง การปรับปรุงและแกไขปญหาดังกลาว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะ
กําหนดมาตรการในการปฏิบัติใหชัดเจน กลาวคือ ไมใหผูบริหารหรือฝายปฏิบัติงานที่มีตําแหนง
หนาที่ในระดับหัวหนาเขามายุงเกี่ยวกับโครงการเพื่อ กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลประโยชนของชุมชน  
มีบทบาทเฉพาะเปนที่ปรึกษา แตอํานาจการตัดสินใจอยูในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีตัวแทน
ของชาวบานที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียของชุมชนเขามารวมเปนคณะกรรมการ และพิจารณา
เกี่ยวกับผลประโยชนทีค่วรจะเกิดขึ้นกับชุมชนเปนสําคัญดังกลาว  2) ควรมีการปลูกจิตสํานึกของ
การมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยการสรางเสริมความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกฝายใน อปท. 
ใหเขาใจถึงการดําเนินงานที่เนนความซื่อสัตยสุจริต วาจะตองมีความซื่อสัตยตอหนาที่ ตอตนเอง 
ตอชุมชน โดยฝายผูบริหารตองเปนผูนําในการนําเอาคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเขามาใชในการ
ดําเนินงาน ใหมากขึ้นเปนการมาทํางานตรงตอเวลา มีการแจงขอมูลขาวสารทุกอยางใหกับ
ผูปฏิบัติงานชุมชน ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ใหกับชุมชน ไมกระทําการใดๆ ที่หลอกลวง
ประชาชน อีกทั้งในการทําแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นจะทําเฉพาะแผนที่ทาง  
อปท. สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จะไมใชวิธีรับปากหรือสัญญาที่จะทําใหกับชุมชน  แตกลับไม
ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับชุมชน 3) ควรเพิ่มคุณธรรมของความอดทนและขยันหมั่นเพียร โดย
ฝายผูปฏิบัติงานควรมีการนําเอาคุณธรรมดานน้ีมาใชกับการทํางานใหมากขึ้น โดยการพัฒนา
โครงการ กิจกรรมในการชวยเหลือ ชุมชนใหดีขึ้นกวาเดิม มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนชาวบาน
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม มีการเปดรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนคําวิจารณของเสียงสวนนอยในที่
ประชุม 4) มีการนําเอาคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผเขาใชกับการทํางานใหเพิ่มมากขึ้น โดยใน
ฐานะของฝายบริหารการสนับสนุนลูกนองในการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง จัดหาสวัสดิการที่เปน
ประโยชนแกลูกนองเพิ่มขึ้นเปนตน 
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย “เร่ืองการวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” ไดบทสรุปเกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม โดยความสําเร็จของการพัฒนาดานสังคมของ
ทองถิ่นจะเกิดขึ้นไดจําเปนที่ อปท. ตองมีการบริหารจัดการโดยอาศัยคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวนําและกํากับการทํางานเพราะหาก อปท. สอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ที่เนนการใชคุณธรรมตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต จะทําใหการ
ดําเนินงานเกิดความกาวหนาและประสบความสําเร็จได ขณะเดียวกันการสรางความอยูดีมีสุข
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมีองคประกอบที่สําคัญซึ่งทําใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข  
ซึ่งทางนักวิจัยไดทําการ ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของชุมชนเกี่ยวกับ
การสรางความอยูดีมีสุขทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนในชุมชนจากการทํางานรวมกันกับ 
อปท.โดยคําตอบที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบวาองคประกอบที่สรางความอยูดีมีสุข
ใหกับชุมชนไดแก 1) การมีเพื่อนบานที่ดี  2) การมีครอบครัวอบอุน 3) สังคมและชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4) ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
5) การสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 6) คนในชุมชนมีคุณธรรมและมีความ
ซื่อสัตยสุจริต 7) การมีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม 8) เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มีความ
กตัญูและรักในถิ่นเกิด 9) เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาตอ 10) มีกองทุนชวยเหลือคนใน
ทองถิ่น เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 11) การไดรับการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมจาก
รัฐบาล 12) คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติดกับวัตถุนิยม 13) สามารถเลี้ยงดูลูกหลานใหอยูอยาง
พอเพียง 14) ผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี มุงมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
15) การมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 16) คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดสามารถเลี้ยง
ตนเองได 17) ครอบครัวพออยูพอกิน 18) การไมมีหน้ีสิน 19) การมีอาชีพที่มั่นคงสุจริต  
20) การมีเงินออมเก็บไวในอนาคต  21) คนในชุมชนสุขภาพอนามัยแข็งแรง 22) ชุมชนมี
สิ่งแวดลอมที่มีความสะอาด และมีสาธารณูปโภคที่ดีและครบครัน ทั้งน้ีตัวชี้วัดของความอยูดีมีสุข
ที่นักวิจัยคนพบน้ันเกิดจากการที่ชุมชนอยูดีมีสุข ที่ขึ้นอยูกับตนเองและการมีสวนรวมกับชุมชน 
และการพึ่งพิง อปท. ทั้งนีอ้งคประกอบที่สํานักงานปฏิรูปสุขภาพแหงชาติ  (2548) ไดกําหนดไว มี
เพียง การมีสุขภาวะ การมีครอบครัวที่อบอุน ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได สังคมมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเทานั้น 
 ในขณะเดียวกันสําหรับ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหน่ึงในองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหชุมชนเขมแข็งยั่งยืนได 
ดวยชุมชนเอง เกิดเปนตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นมีความสอดคลองกับ 
Denthardt (2003) ซึ่งใหความสําคัญกับประชาชน โดยเห็นวาประชาชนเปนผูมีคุณคา ไมใชแค
ผลผลิต หนวยงานของรัฐจะประสบผลสําเร็จได หากดําเนินการดวยการมีสวนรวมของประชาชน 
และสรางการเปนผูนํารวมกับประชาชนบนพื้นฐานของความเคารพประชาชน เชนเดียวกับสํานัก
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  (2549) ที่ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนวา
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ประกอบไปดวย การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติและดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน การมีสวนรวมติดตามและประเมินผลโดย
ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการคิดเกณฑในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งการ
วิจัยน้ีพบวา ตนแบบของการพัฒนาคร้ังนี้มีองคประกอบของการมีสวนรวมทุกดาน โดยเฉพาะดาน
การติดตามและการประเมินผล ซึ่งชุมชนโดยทั่วไปทําไดนอยมาก ดังน้ันอาจให อปท. มีการ
บริหารจัดการที่เปนตนแบบองการพัฒนาทองถิ่น ดานคุณธรรม และการมีสวนรวมของชุมชนใน
ดานน้ีใหมากขึ้น 
 
6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับการนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการบริหารจัดการใหมากขึ้นโดยสอดแทรก คุณธรรมดานความ
ซื่อสัตย สุจริตเปนสําคัญ ใหฝายผูบริหารและ ฝายเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตยตอหนาที่ 
ของตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน และตอผูอ่ืน อปท. ตองสงเสริมกระตุนโดยการ สรางจิตสํานึกให 
คนในองคกรเขาถึงคุณธรรม ผานการดําเนินงานภายใตโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ จึงจะเปนการ
เสริมความมีคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับ อปท. ไดอยางแทจริง 
 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความตองการที่จะยกระดับการบริหารจัดการองคกร
จากตนแบบการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสูงขึ้น ควรศึกษาถึง
วิธีการยกระดับการบริหารจัดการจากตนแบบของงานวิจัยในคร้ังน้ีเพื่อนําไปปรับและประยุกตใช
กับองคกรของตนเอง 

 3) หนวยงานอ่ืนที่ไมไดเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชน สามารถนํา
วิธีการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและสภาวะแวดลอมของการทํางานขององคกรได 
 




