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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), หนา 1 – 21)  
ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวมโดย 
มีวิสัยทัศนที่วา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง” ที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบ
ตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สามารถแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน รวมถึงการสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจาย
การพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม เสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคง
ความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงใหเปนฐานการดํารงวิถีชีวติของชุมชนและสังคมไทย 
 จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดหน่ึงที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการทองเที่ยว 
เศรษฐกิจ และการลงทุน มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย จากแนวทาง
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมที่ผานมา คณะนักวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนในดานการ
บริหาร และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเก็บรวบรวมปญหาที่สําคัญ
สามารถวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นในชนบทของจังหวัดเชียงใหม (วีระศักด์ิ สมยานะ, 
2552) เพื่อที่จะนํามากําหนดแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาของทองถิ่น พบวามีปญหา
ตาง ๆ ในดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ไดแก  
 1) ปญหาดานแหลงนํ้า ปญหานํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค พบวาขาดแคลนแหลงนํ้า
สะอาด เพื่อนํามาใชในการผลิตนํ้าประปา สวนปญหาแหลงนํ้าทางการเกษตร พบวาไมมีระบบ
ชลประทาน ฝายกักเก็บนํ้าและสภาพคลองต้ืนเขิน 
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  2) ปญหาดานสาธารณสุข พบวามีปญหาในเร่ืองของการปองกันโรคติดตอ ขาดวามรู 
คําแนะนําที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหา การขาดความสนใจ ดูแลเอาใจใสสุขภาพ การบริการสาธารณสุข
มูลฐานที่ยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ บุคลากรใหบริการอยางทั่วถึง 
  3) ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดความรู
ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี สงผลใหเกิดมลพิษ รวมถึงปาไมขาดความอุดม
สมบูรณ 
  ดังน้ัน คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อันมีแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา “เราจะเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น” จึงไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการแกไขปญหาของชุมชนในทองถิ่น และคณะนักวิจัยเองก็มีความพรอมทางดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการในการที่จะเขาไปบูรณาการรวมมือกับหนวยงานภาคีที่จะชวยกัน
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเต็มที่ คณะนักวิจัยเล็งเห็นถึงองคกร 3 ฝาย ที่
เรียกวา “ไตรภาคี” ที่จะเขามามีสวนรวมกับงานวิจัยคร้ังน้ีไดแก 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อบต. และเทศบาลตําบล) 2) องคกรชุมชน และ 3) องคกรการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อที่จะพัฒนาองค
ความรูขององคกรทั้งสามฝายในการเพิ่มศักยภาพขององคความรูเพื่อการแกไขปญหาของชุมชนใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบของจังหวัดเชียงใหม ในเชิงบูรณาการ ทั้งดานความรู และดานงบประมาณ 
รวมถึงดานทรัพยากรมนุษยใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมเชิงกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาชุมชน 
ไดแก 
  (1) การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) การพัฒนาที่ประสบ
ความสําเร็จน้ันตองเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึงเปนการพัฒนาที่ทําใหประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยูทามกลางสภาพแวดลอมและสังคมที่ดีงาม เขมแข็งพอที่จะ
ชวยเหลือผูอ่ืนและเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 
  (2) ความคุมคา (Productivity) หมายถึงการพัฒนาตาง ๆ น้ันมีความคุมคาหรือไม
เมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดรับกลับมา ในภาคเอกชนน้ันมักจะเนนการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือทําถูกวิธี (Do Thing Right) เพื่อใหตนทุนตํ่าสุด ไดกําไรสูงสุด  
แตในภาครัฐหรือองคกรทองถิ่นที่มีประโยชนสาธารณะ (Public Benefit) เปนเปาหมายน้ันควร
เนนการบริหารที่มีประสิทธิผล (Effective) คือทําถูกเร่ือง (Do right Thing) โดยมุงที่ประโยชนสุข
ของประชาชนเปนหลัก โครงการพัฒนาบางอยางอาจไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ แตถามีความคุมคา
ในเชิงสังคม วัฒนธรรม การศึกษา หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนก็อาจดําเนินการได 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม มีแผนการวิจัย 3 ป  
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(พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556) โดยทําการวิจัยในปที่ 1 (พ.ศ.2554) มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ  
เพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการพัฒนาทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยการประเมินเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวย การประเมินปจจัยนําเขา การ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง 3 ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ผลการวิจัยพบวาองคการปกครองสวนทองถิ่นของ จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสําคัญ
กับปจจัยนําเขาในสวนของการใชงบประมาณในการพัฒนาดานสังคมเปนอันดับแรก รองลงมาคือ  
การพัฒนาทางดานการเมืองและดานเศรษฐกิจสวนปจจัยทางดานกระบวนการพัฒนาน้ัน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความสําคัญเปนอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
การนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน ซึ่งพบวา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานในระดับมากแลว ก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นพัฒนาในระดับมากที่สุดเชนกัน เพื่อใหเกิดการตอยอดการพัฒนาทางดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งถือวาประเด็นทางดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมเปนหน่ึงในประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น นักวิจัยไดทําการวิจัย
ในปที่ 2 (พ.ศ.2555) โดยการประเมินตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในการประเมินการบริหารจัดการ
องคกรสวนทองถิ่น เพราะเปนคุณธรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเมื่อเทียบกับหลัก 
ธรรมาภิบาลที่เปนแนวทางที่สามารถพัฒนาไดจากภายนอกเทาน้ัน แตคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงเปนเร่ืองของคุณภาพจากภายในของผูบริหาร ซึ่งอยูในมิติที่ลึกกวาการบริหาร
จัดการที่ดี ดวยเหตุผลน้ีถึงแมจะมีหลักการบริหารจัดการที่ดีกํากับแลวยังตองมีคุณธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงกํากับรวมดวย  อันจะทําใหการพัฒนาขององคกรสวนทองถิ่นเปนไปไดอยาง
ยั่งยืน 
 ดังน้ันงานวิจัยปที่ 3 (พ.ศ.2556) นักวิจัยมีแผนการวิจัยคือ การสังเคราะหองคความรูจาก
การพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําไปสูการจัดการ
เรียนรูในการขยายตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นสู 7 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนตอไป ทั้งน้ีเพราะการบริหารของทองถิ่นทั้ง 7 จังหวัด มีความคลายคลึงกันกับนโยบาย
ของจังหวัดเชียงใหม อันนาจะมีแนวทางภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรของ อปท. น้ีก็ได
หากนําเอาองคความรูที่ไดจากการวิจัยคร้ังนีไ้ปปรับประยุกตใชตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อสังเคราะหองคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 2) เพื่อศึกษาใหไดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จากการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ภายใตชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” มีขอบเขตของการวิจัยคือ การสังเคราะห
องคความรูจากการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความสนใจและเขารวมโครงการกับนักวิจัยใน 13 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม จากโครงการการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ป 
พ.ศ.2555 โดยมีระยะเวลาของการศึกษาเปนเวลา 1 ป คือ ในป พ.ศ.2556 อาศัยวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อสะทอนถึงหลักของการบริหารจัดการองคกรที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดนําไปใชในการบริหารจัดการองคกรตามคุณธรรมของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเปนตนแบบของการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 
 
1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ไดแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรเพื่อยกระดับการพัฒนาดานอนามัย
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่นดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ไดแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรของ อปท. จากการประยุกตใช
คุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม 
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1.5 นิยามศัพท 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หมายถึง นิติบุคคล มีรายได รายจายของตนเอง มี
พนักงานตําบล หรือเทศบาลตําบลเปนผูปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของนายอําเภอ และผูวา
ราชการจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต) และเทศบาลตําบลเปนระบบยอยของการ
ปกครองสวนทองถิ่น 
 การพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การ
สงเสริมและสนับสนุน รวมถึงการปองกันแกไขปญหา เกี่ยวกับสุขภาพรางกาย และจิตใจ และ
สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดดวยดี ซึ่งไมเพียงแตปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทาน้ัน พรอม
ทั้งการดูแลและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต ทั้งที่
เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (วัฒนธรรม ประเพณี แบบแผน ความเชื่อ) 
ใหมีความสมดุล 
 คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง คุณธรรมที่ประกอบไปดวย   
 (1) ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ผูบริหารและบุคลากรของ อปท. ที่มีความประพฤติ
เที่ยงตรง ไมโกหกเพื่อใหคนไดประโยชนและไมคดโกงตอหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา 
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยชอบธรรมและถูกตอง ซึ่งรวมถึงความไมโลภจนเกินไป หมายถึง ผูที่
พรอมจะดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม 
และไมมีความตองการหรืออยากไดเกินความจําเปนในการใชสอย 
 (2) ความอดทนและขยันหมั่นเพียร หมายถึง ผูบริหารและบุคลากรของ อปท. มีความการ
ทนตอโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ การทนตอความยากลําบาก ไมทอถอย อดทนตอความทุกข 
ความเหน่ือยยาก และไมปลอยใหสิ่งที่ไมดีไมงามมาครอบงํา รวมถึงผูที่เปดใจกวาง รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทในตนเองในฐานะผูฟงและผูมีหนาที่ปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคใน 
สิ่งตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวลวงหนาและเปนผลดีแกคนสวนใหญ ซึ่งรวมถึงความขยันหมั่นเพียร 
หมายถึง ผูที่ต้ังใจทําอยาง จริงจังตอเน่ืองในเร่ืองที่ถูกที่ควร ผูเปนคนสูงาน มีความพยายาม ไม
ทอถอย กลาเผชิญ อุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง  
 (3) ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ หมายถึง ผูบริหารและบุคลากรของ อปท. เปนผูที่มีนํ้าใจ คือผูที่มี
ความจริงใจตอกันไมเห็นแกตัวเองหรือเร่ืองของตัวเองเปนหลัก มีความเห็นอกเห็นใจตอเพื่อน
มนุษยดวยกัน และพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนทุกคร้ังที่มีโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ดอยโอกาส
มากกวา  
 ความอยูดีมีสุข หมายถึง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรม 
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 




