
 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ใหไดแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยประชากรที่ศึกษาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และชุมชนจาก
จํานวน 207 แหง ของจังหวัดเชียงใหม เลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค
และความตองการเขารวมโครงการไดตัวอยางทั้งสิ้น 4 แหง ซึ่งประกอบดวยตัวแทนแตละฝายของ 
อปท. ไดแก ฝายผูบริหาร ฝายผูปฏิบัติงาน ฝายสภา รวมถึงตัวแทนชุมชน การศึกษาใชวิธีการแบบ
มีสวนรวมและการ Focus group รวมกับการประเมินแบบองครวมโดยวิธีการสามเสาในประเด็น
ของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกร 
ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ วิเคราะห
ผลการวิจัยดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการของ อปท. โดยฝายผูบริหารมีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ฝายผูปฏิบัติงาน 
และฝายสภา อปท.  ตามลําดับ การพัฒนาตนแบบสามารถประเมินไดจากความอยูดีมีสุขของคนใน
ชุมชน อาศัยการวิเคราะหและถอดบทเรียนรวมกับตัวแทนของชุมชนในพื้นที่การปกครองของ 
อปท. ไดแก ความอยูดีมีสุขที่เกิดจากคนในชุมชนมีการรักษาความสะอาดในชุมชนและไมมีปญหา
ขยะรวมถึงมลพิษทางอากาศ คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย มีสาธารณูปโภคที่ดีและครบครัน มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไวสําหรับคนในชุมชน  
ไมสนับสนุนใหขายแกนายทุน 
 ผลการวิจัยสามารถสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัย
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม โดยการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลการ
ประเมินของการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไดแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรที่สามารถตอบสนองความอยูดีมีสุข 
ของชุมชนไดอยางแทจริง พบวา ตนแบบการบริหารจัดการที่ดีตองเกิดขึ้นจากความรวมมือ 2 ฝาย 
คือ ฝายผูบริหารของ อปท. กับภาคประชาชน บนฐานของคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแกความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียรและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ที่



(3) 

ประยุกตใชในการทํางานโดยเฉพาะคุณธรรมที่ อปท. จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําไปใชกับการทํางาน 
คือความซื่อสัตยสุจริต ขณะเดียวกันภาคประชาชนตองเนนการมีสวนรวมกับ อปท. ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินกิจกรรม หรือโดยการที่ อปท. ได สงเสริม
ความอยูดีมีสุขใหกับคนในชุมชน ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ตองมีการขับเคลื่อน
การพัฒนาตนแบบใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจากการบริหารจัดการ อปท. 
รวมกับชุมชนในทองถิ่นบนฐานของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ 
7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีบริบท ใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
  
 



 
Abstract 

 
 This study aims to synthesis the knowledge of the best practice for local  hygiene and 
environmental  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  4 samples working in management level, operation  level and 
parliament  of   local organizations as well as delegates from local people  were selected. 
Participation action research, Focus group and 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  hygiene and environmental  
development could be evaluated from the  well-being of communities . All of  these well-beings 
are that people have a good hygiene and there is no pollution. People are take care of  their  
health as well as  the readiness of medical staffs  including good and perfect  infrastructure. 
People have saved and preserved their own lands. 

Brains storming with involving people were also used in order to get guidelines to 
develop the application of sufficiency economy in LAO’s management  that  can make well-
being for communities if  the management level and the local people have 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  hygiene and environment   base on 
sufficiency economy to the 7- up-north provinces  whose contexts are similar to Chiang Mai. 

 




