
 
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 โครงการวิจัยเร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2556 มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของของโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาอนามัย
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ภายใตชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนา
ตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) แนวคิดที่เกี่ยวของ 
  1.1) การวิเคราะหสถานการณของชุมชน (SWOT Analysis) 
   ในการวิเคราะหสถานการณของชุมชนประกอบไปดวยองคประกอบที่
สําคัญดังตอไปน้ี คือ (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา, 2554) 
    (1) การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) คือ มีจุดแข็งหรือจุดเดนอะไรบางที่
เสริมสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้น  
    (2) การวิเคราะหจุดออน (Weakness) หมายถึง “จุดออน” ของหนวยงาน 
อาการปวยของหนวยงานอาจจะมีบางสวน บางองคประกอบที่กระทบตอหนวยงาน แตหนวยงาน
ยังอนุรักษไวหรือยืนยันไมเปลี่ยนแปลงทาที เชน ทัศนคติของคนมหาดไทยบางสวนที่ยึดติดกับ 
เจาขุนมูลนายขณะที่สภาพแวดลอมภายนอกเขาสูความเปนประชาธิปไตย ประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยที่จะเปนผูคิด ตัดสินใจ ลงมือแกไขปญหาดวยตนเอง  
   (3) การวิเคราะหโอกาส (Opportunity) หมายถึง โอกาสที่หนวยงานจะได 
รับการพัฒนาไปอยางตอเน่ือง ทั้งนี้อาจจะเปนความพรอมและศักยภาพของบุคลากร  
   (4) การวิเคราะหอุปสรรค (Treat) หมายถึง แรงกดดันหรืออันตรายที ่
บั่นทอนความเจริญกาวหนาของหนวยงานซึ่งเปนเร่ืองที่หนวยงานจะตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน เชน ระเบียบ ขอกฎหมายที่ลาสมัยซ้ําซอนกันจนกระทั่งไมมีโอกาสทํางาน
ที่สนับสนุนความคิดริเร่ิม และแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจริงจัง หรือกระแสการกระจาย
อํานาจราชการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.) ที่มีผลกระทบในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
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  การวิเคราะห  SWOT  มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  และภายนอก 
   (1) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน  ซึ่งมีมาตรการหรือตัวแปร
ที่สําคัญในการวิเคราะห  กลาวคือ  
    (1.1) สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน  
     -  ดานทรัพยากร ไดแก บุคลากร องคกร ประชาชน 
        งบประมาณ  
     -  วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เทคโนโลยี  
     -  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 
  1.2) คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตเพื่อนําไปสูความพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนไทย 
สังคมไทย เพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและ
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม 
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ดานวัฒนธรรม และทางดานคุณธรรม ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิด และหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต ก็จะสามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงได โดยคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปดวย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) 
   (1) ความประหยัด คนเราทุกคนไมวาจะจนหรือรวยก็ตามหากไมรูจัก
การประหยัด อดออมใชจายอยางฟุมเฟอยแลว มักจะเกิดปญหาติดตามมาอยางลนเหลือ ทั้งในดาน
ทรัพยสินเงินทอง ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อความอยูรอด เราตองปลูกจิตสํานึกใหเกิดขึ้น
ภายในจิตใจ ใหตระหนักถึงความประหยัด รูจักอดออม และวางแผนการใชจายอยาง 
   (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
ชีวิตของตนเองใหเรียบงายธรรมดา และเดินสายกลาง  
   (5) การเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน คนเราทุกควรรูจักการให การเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
ไมมีใครเลยที่จะไดทุกสิ่งอยางมา โดยไมเคยใหคนอ่ืนมากอน ดังคําสุภาษิตที่วา “ยิ่งใหไป ยิ่งได 
คืนมา”  
  1.3) แนวคิดการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
   (1) ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม 
         บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2542, หนา 149) คือ กระบวน การวิเคราะห
และประเมินสภาพการดําเนินงานของธุรกิจที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แลววาพิจารณามา
เปนนโยบายและกลยุทธในการปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานใหอยูในแนวทางที่จะอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทั้งในปจจุบันและอนาคต การจัดการสิ่งแวดลอม คือ กระบวนการวิเคราะหและ
ประเมินสภาพสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนปญหาและอาจจะเปนปญหาจากการดําเนินงานของมนุษย 
แลว นําผลการวิเคราะหและประเมินดังกลาวมาเขาสูกระบวนการสรางศักยภาพการคงสภาพ การ
ควบคุมกิจกรรมการจัดการและวิธีการปฏิบัติใหอยูในแนวทางที่จะอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ใหอยูในสภาพที่ดีทั้งในปจจุบันและในอนาคต เพื่อเอ้ือประโยชนตอมนุษย มุงสรางศักยภาพ
สิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืนตลอดไป มิไดหามไมใหนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใช 
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แตถาจะนามาใช ตองใหธรรมชาติชวยสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นเอง ถาธรรมชาติชวยสรางขึ้น
ไมไดหรือสรางไดไมเพียงพอ ก็จะนําเอาเทคโนโลยีเขาไปชวยดําเนินการ เปาประสงค คือ ทํา
อยางไรจึงจะทําใหสิ่งแวดลอมมีความสมดุลตลอดไปอยางยั่งยืน 
    จําลอง โพธิ์บุญ (2550, หนา i) กลาววา โครงการสิ่งแวดลอม 
เปนกลไกสําคัญประการหน่ึงในการแกไขปญหาและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิผล
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นักจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีความรูความเขาใจ และมี
ความสามารถในการบริหารโครงการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญคือ การ
กําหนดโครงการ การเขียนโครงการ การวิเคราะห/ประเมินโครงการ การตัดสินใจโครงการ การนํา
โครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ การจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการ
ดําเนินการเปนกระบวนการเชนเดียวกับการจัดการในเร่ืองอ่ืน ๆ เชนกันในการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญอยางนอย 3 สวน คือ (1) นโยบาย
สิ่งแวดลอม (2) แผนและโครงการสิ่งแวดลอม (3) การจัดองคการ งบประมาณ บุคลากร (จําลอง 
โพธิ์บุญ, 2550, หนา 3) 
    ความสําคัญของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งมนุษยมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญตอสุขภาพอนามัย ดังนี ้ 
                      1. งานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนงานที่มุงเนนการรักษาคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
                       2. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการปองกันมิใหเชื้อ
โรคหรือสารเคมีที่เปนพิษเขาสูรางกายมนุษย โดยการปองกันมิใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ  
                      3. งานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนงานที่มุงเนนการแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เชน การจัดหานํ้าสะอาด การกําจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูล 
การสุขาภิบาลอาหาร เปนตน  
        (2) มาตรการและเคร่ืองมือจูงใจในการจัดการสิ่งแวดลอม 
    เคร่ืองมือทางดานนโยบายที่ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในการ
จัดการสิ่งแวดลอม ที่นิยมใชกันทั่วไปในปจจุบัน มี 3 แนวทาง (สมพร แสงชัย, 2548, หนา 110-
114) ไดแก 
    (2.1) การใชมาตรการตามกฎหมายในการควบคุมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (command and control) เชน การกําหนดมาตรฐานอากาศเสียที่มนุษยไมควรปลอย
ออกมาใหเกินมาตรฐาน มาตรการดานนํ้าเสียนํ้าทิ้ง รูปแบบสิ่งกอสรางที่ถูกตองตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดอ่ืน ๆ เปนตน มาตรการทางกฎหมายน้ีควรมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนธรรม
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สําหรับทุกคน แตมาตรการทางกฎหมายกลับกลายเปนแนวทางหาม การกําหนดอาณัติหรือ
มาตรการควบคุมบังคับ โดยมาตรการเหลาน้ีไมมีความยืดหยุน มีความเปนทางการและยึดระเบียบ
ขอบังคับ ไมสามารถตอรองหรือลดหยอน และไมมีวิธีการประนีประนอมเพื่อใหเกิดแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดได ทําใหเกิดการเผชิญหนาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งกระทําผิด
ระเบียบกฎหมาย มาตรการทางกฎหมายแตอยางเดียวจึงไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม
ประหยัด ไมสงเสริมความคิดริเร่ิมใหแกเอกชนที่เกี่ยวของ และไมมีหนวยงานหรือบุคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติตามใหมาตรการเหลานี้เกิดผล 
    (2.2) การใหสิ่งจูงใจแกธุรกิจเอกชนในการอนุรักษและจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนของสวนรวม (market-based incentives) โดยตนเองไมเสียประโยชน 
และบางคร้ังอาจจะไดประโยชนทั้งสองฝาย (win-win solution) โดยหลักการแลว การนํามาตรการ
ทางเศรษฐกิจมาใชก็เพื่อใหคาของความเสียหายตอสิ่งแวดลอมเปนสวนหน่ึงหรืออยูภายในราคา
ของสินคาหรือผลิตภัณฑ (internalization) เชน การใชหลักการ ผูกอความเสียหายเปนผูจาย 
(polluter pays principle) ภาษีสิ่งแวดลอม (eco-tax) เชน user charges, emission charges, product 
charges เปนตน ซึ่งการใหสิ่งจูงใจบังเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม เพราะผูประกอบการไดประโยชน
เชนกัน ทําใหมาตรการทางเศรษฐกิจเปนที่นิยมในประเทศที่พัฒนาแลว เพราะประหยัดมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งยังสงเสริมความคิดริเร่ิมในการหาแนวทางใหมหรือเทคโนโลยีชนิด
ใหมเพื่อลดคาใชจายและหากําไรจากการลดผลเสียหายทางสิ่งแวดลอมไดดวย ผูที่ทําลาย
สิ่งแวดลอมตอไปก็จะถูกลงโทษโดยปริยาย เพราะตองจายคาเสียหายตอสิ่งแวดลอมดวยการซื้อ
เครดิต (Credits) จากผูที่สามารถลดปริมาณอากาศเสีย นํ้าเสีย หรือของเสียของตนเองได อยางไร 
ก็ดี ปริมาณเครดิตหรือโควตา (quotas) อาจจะไมมีความแนนอนและราคาก็ยังไมคงที่เพราะตลาด 
กิจกรรมเหลาน้ียังคอนขางใหมอยู และในบางสังคม มาตรการทางเศรษฐกิจก็ยังไมเปนที่ยอมรับ
กัน เพราะเปนการใหประโยชนแกผูที่ทําลายสิ่งแวดลอมและผูกระทําผิดจริยธรรมมากกวา บาง
สังคมเห็นวาเปนการเอาเปรียบสังคมและคนจน ประเทศควรนําภาษีไปชวยคนจนมากกวาจะให
ประโยชนตออาชญากรทางสิ่งแวดลอม (Carter, 2001, p. 296) 
    (2.3) ความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนซึ่งสมัครใจโดยไมมี
การบีบบังคับ (partnership หรือ voluntary actions) รัฐและสมาคมเอกชนตกลงเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ของสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณสารพิษ ฯลฯ ที่จะตองลดลง องคการเอกชน เชน สมาคมอุตสาหกรรม
จะตกลงกันเองในหมูสมาชิกและกําหนดสัดสวนที่สมาชิกจะตองรับผิดชอบในการลดปริมาณ
สารพิษ ผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงก็จะตองถูกลงโทษ วิธีการน้ีใหอิสระแกผูปฏิบัติ
พอสมควร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมทางสิ่งแวดลอมสําหรับภาคเอกชน อยางไรก็ดี 
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ความสมัครใจแตเพียงอยางเดียวดูจะไมพอสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรการทางกฎหมาย
และทางการบริหารก็ยังจาเปน อยูบาง ในเร่ืองน้ี Winsemius and Guntram (2002, p. 222) ไดให
ทัศนะวา ผูบริหารตองใชการจัดการเปนเคร่ืองมือที่จะทําใหบุคลากรเกิดแรงกระตุนที่จะปฏิบัติ
ภารกิจดานจัดการสิ่งแวดลอมที่วางเปาหมายไว ภารกิจดังกลาวคือการทาใหเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดในบรรดาลูกคา (customers) และผูรวมสภาพเสี่ยง (stakeholders) ซึ่งหมายถึง ผูถือหุน 
(shareholders) บุคลากร (coworkers) และสมาชิกทั้งหมดในชุมชน (host communities) อันจะ
นําไปสูความไดเปรียบเหนือคูแขง หากผูบริหารมีการดําเนินการที่เหมาะสมก็จะทําใหสาธารณชน 
เกิดความรูสึกที่ดีตอองคการ และอาจมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคได ยิ่งกวาน้ันก็อาจสงผลดียิ่งขึ้น
โดยทําใหเปาหมายของผูรวมสภาพเสี่ยง โดยรวมมีความสอดคลองกันกับเปาหมายขององคการ 
และจะเกิดแรงกระตุนที่เปน แรงบันดาลใจใหเกิดความรวมมือรวมใจเปนพลังรวม (inspired 
partnership) ของกลุมเล็กกลุมนอยที่อาจมีความคิดเห็นแตกแยกกระจัดกระจายอยู เปนหนาที่ของ
ผูบริหารระดับสูงที่จะตองเปนผูนําในการปลูกจิตสํานึกใหเกิดขึ้นในองคการ 
    แนวนโยบายทั้ง 3 อยาง ที่ไดกลาวมาแลวไมไดถูกแยกจากกัน
โดยเด็ดขาดแตอาจจะเปนการผสมผสานทั้ง 3 แนวทาง เขาดวยกัน มาตรการทางกฎหมายและการ
บริหารก็ยังคงเปนหลักทั่วไปของนโยบายทางสิ่งแวดลอม มาตรการทางเศรษฐกิจจะนิยมใชใน
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหรือระบบการปกครองเสรีนิยม เพราะมีความสอดคลองกับ
ปรัชญาทางการเมืองและเศรษฐกิจมากกวามาตรการทางกฎหมายและการบริหาร แตสาหรับ
ประเทศในยุโรปซึ่งมีแนวคิดทางสังคมนิยมคอนขางแรงและมีความนิยมใน ecological modernization 
คอนขางมาก แนวนโยบายความสมัครใจและความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนจะเปนที่ยอมรับ
กันมาก เพราะแนวทางน้ีมีความเปนไปไดสูงและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
สังคมในยุโรปไดมีการปรับตัวจากสังคมบริโภคใหเปนสังคมอนุรักษมากขึ้น และประชาชนมี
จิตสํานึกทางนิเวศและมีความเปนพลเมืองของระบบนิเวศมากขึ้น แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาแตละ
ประเทศเลือกนโยบายแนวใดแนวหน่ึงเทาน้ัน ประเทศสวนใหญจะใชนโยบายทั้ง 3 แนวทาง 
เพียงแตอาจจะเนนแนวใดแนวหน่ึงมากกวาอยางอ่ืนเทาน้ัน โดยทั่วไปประเทศ สวนใหญจึงใช
มาตรการผสมมากกวา 
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  1.4) แนวคิดเดียวกับสังคมที่อยูดีมีสุข 
   สังคมที่อยูดีมีสุขประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี (สํานักงาน
ปฏิรูปสุขภาพแหงชาติ, 2548) 
   (1) การมีสุขภาวะ คือการที่คนในสังคมมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มี
สุขภาพจิตที่ดี คือ สามารถควบคุมอารมณตนเอง มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
   (2) การมีครอบครัวที่อบอุน มีสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีการดูแลกันและ
กันตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
   (3) ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได 
   (4) สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กลาวคือ มีสภาพแวดลอม
ที่มีความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
  1.5) แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   กมล สุดประเสริฐ (2540, 8-9) ไดกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมี
สวนรวม (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 
  หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   (1) ใหความสําคัญและเคารพตอภูมิความรูของชาวบาน โดยยอมรับวา
ความรูพื้นบาน ตลอดจนระบบการสรางความรู และกําเนิดความรูในวิธีอ่ืนที่แตกตางไปจากของ
นักวิชาการ 
   (2) ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบานดวยการสงเสริม 
ยกระดับและพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองของเขา ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณ
ปญหาของเขาเอง 
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   (3) ใหความรูที่เหมาะสมกับชาวบานและคนยากจน โดยใหสามารถ
ไดรับความรูที่เกิดขึ้นในระบบสังคมของเขา และสามารถที่จะทําความเขาใจ แปลความหมาย 
ตลอดจนนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
   (4) สนใจปริทัศนของชาวบาน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
จะชวยเปดเผยใหเห็นคําถามที่ตรงกับปญหาของชาวบาน 
   (5) ปลดปลอยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจะชวยให
ชาวบานและคนยากจนสามารถใชความคิดเห็นของตนอยางเสรี 
  จากการศึกษาแนวคิดที่ เกี่ยวของกับการวิจัย นักวิจัยไดนําเอาการวิเคราะห
สถานการณของชุมชน (SWOT Analysis) เขามาใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห การประยุกตใช
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม เพราะการวิเคราะหสถานการณของชุมชนเปนสิ่งที่จะทําใหชุมชนและ อปท. 
สามารถวิเคราะหศักยภาพของตนเองได ซึ่งทําใหชุมชนเขาใจถึงสถานการณและศักยภาพที่แทจริง
ของตนเอง จะไดตระหนักและรูทิศทางในการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองของตน และการ
วิเคราะหความอยูดีมีสุขทางดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของชุมชน ขณะเดียวกันไดใชแนวคิด
เกี่ยวกับสังคมอยูดีมีสุขเปนกรอบสําหรับการวิเคราะหความอยู ดีมีสุขทางดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นที่ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2556 ในสวนของแนวคิดการพัฒนาดานอนามัย
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ผูวิจัยไดใชเปนกรอบในการอธิบายลักษณะของตนแบบการพัฒนา
อนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ขณะเดียวกันการวิจัยในคร้ังน้ีนักวิจัยไดใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการให อปท. และชุมชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบที่
จะสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรของทองถิ่น 
  1.6) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุข 
   ตัวชี้วัด (Indicator) คุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนเปน
การนําขอมูลดิบมาแปลงใหมีความหมายเชิงสรุปเพื่อสะทอนการทํางานวาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม 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)  
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   นับแตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมี
การจัดทํา “เคร่ืองชี้ภาวะสังคม” ต้ังแต ป พ.ศ. 2528 เปนตนมาถือไดวาเปนการบุกเบิกเคร่ืองมือ
ใหม ๆ ในการรายงานสภาพความเปนไปในสังคม เพื่อเปนขอมูลสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และในชวงไลเลี่ยกันน้ัน กลุมของนักคิดดานการพัฒนาสังคม ก็มีการนําเสนอแนวคิดวา
ดวยตัวชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตในบริบทสังคมไทยดวย ที่รูจักกวางขวางที่สุดก็คือ “จากครรภมารดา
ถึงเชิงตะกอน” ของ ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ น่ันเอง (DMH Staffs กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) และในชวงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) ป.อ.ปยุตโต (พระธรรมปฎก) 
ไดเขียนเร่ืองเศรษฐศาสตรแนวพุทธ โดยทัศนะของทานไดอธิบายวาเปาหมายทางเศรษฐศาสตร 
ก็เชนเดียวกับปรัชญาของมนุษยทั้งมวล กลาวคือ ควรมุงที่ “ความอยูดีมีสุข” ซึ่งนําไปสูความพอใจ
ในสิ่งที่มีอยู โดยทานเห็นวาเศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ี “แตกตางจากสมการของเศรษฐศาสตร
คลาสสิกที่ระบุวา การบริโภคสูงสุดมีคาเทากับความพึงพอใจสูงสุด เรามีการบริโภคแบบ
พอประมาณหรือการบริโภคแบบชาญฉลาดมากกวา ซึ่งจะนําไปสูความอยูดีมีสุขน่ันเอง และตอมา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ก็ไดมีการเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาไปสูการพัฒนา
แบบบูรณาการที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน
ใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่เพิ่มศักยภาพของคน และมุงใหคน
ไดรับประโยชนโดยตรงจากการพัฒนา มีวิสัยทัศนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวา “คนมี
ความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ สิ่งแวดลอมยั่งยืน” และยังระบุดวยวามีการ
สรางดัชนีชี้วัดเพื่อวัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนา  ในดานการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แตก็ไมไดเต็มที่เพราะวาตองแกปญหาความยากจน การ
วางงานจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550) น่ันเอง ดังนั้นตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) จึงยังคงยึด
แนวคิดการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางอยางตอเน่ือง และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
วิสัยทัศนของการพัฒนา โดยมีจุดมุงหมายคือ “การพัฒนาอยางยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของ 
คนไทย” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไดนิยามความอยูดีมีสุขวา 
“ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทําอยาง
ทั่วถึง มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยู
ภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2546) แตก็ยังไมมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข ดัชนีชี้วัดความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เปนตน จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ไดกําหนด
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วิสัยทัศนการพัฒนาที่มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบบูรณาการที่มีคนเปนศูนยกลางอยางตอเน่ืองซึ่งจะมี
ความครอบคลุมถึงความอยู ดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) ทั้งน้ีการวัดผลลัพธของการปฏิบัติ
ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงดวยระดับความเปนอยูทางเศรษฐกิจ รวมถึงปริมาณกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เปนแบบพอเพียง ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสุขที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดกับตัวของบุคคล ครอบครัวหรือหนวยที่
ปฏิบัติเทานั้น ไมนาจะครอบคลุมผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได
ทั้งหมด “ประโยชนสุข” นาจะถูกนํามาวัดในฐานะผลลัพธของเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 
2555: 188) ทั้งน้ี ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนทและคณะ (2554)  ไดทําการวิจัยเร่ืองประโยชนสุขจาก
เศรษฐกิจพอเพียง (Research Project on the Happy Benefit from Sufficiency Economy) 
ประโยชนสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการใหและ/หรือการทําประโยชนใหกับคนอ่ืน การชวย
ใหผูอ่ืนมีอยูมีกิน ผอนคลายทุกข ชวยเหลือผูดอยโอกาส รวมถึงการทําประโยชนใหกับสังคมและ
การทํางานเพื่อสวนรวม เปนความสุขที่ไดรับจากการทําใหคนอ่ืนเกิดประโยชนและมีความสุขเปน
ความสุขที่ไมไดมองที่ผลประโยชนอันเกิดกับตัวเอง แตมองผลประโยชนอันตกแกคนอ่ืน และ
สังคมโดยทั่วไป สังคมแหงประโยชนสุขเปนสังคมที่คนในสังคมตางมีความสุขจากการใหและ/
หรือการทําประโยชน เปนสังคมที่ผูคนอยากชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผ เอ้ืออาทร
แบงปน รวมมือกัน ไมทะเลาะเบาะแวงเกิดความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและอยากที่จะเผื่อแผประโยชนสุขที่ไดรับใหกับผูอ่ืนตอไป ทั้งน้ีจากการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมแรกเปนความสุขระดับบุคคล เปนความสุขของตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 4 ประเภทสอดคลองกับหลักความสุขของคฤหัสถตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา ไดแก (1) สุขจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ ความอ่ิมเอิมใจวาตน
มีทรัพยที่ไดมาดวยนํ้าพักนํ้าแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม (2) สุขจากการใช
จายทรัพย คือ ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบน้ันเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง
และบําเพ็ญประโยชน (3) สุขจากความไมเปนหน้ี คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวาตนเปนไท ไมมี
หน้ีสินติดคางใครและ(4) สุขจากความประพฤติไมมีโทษ ความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวาตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไมได ทั้งทางกาย วาจา และใจ อยางไรก็ตาม 
ประเภทของความสุขแมวาจะมีความสําคัญ แตสิ่งที่มีความสําคัญกวาคือ ระดับของความสุข ซึ่ง
พบวา ผูที่ดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จ ลวนแตมีความสุขในระดับที่
มากพอที่จะไมตองการอะไรเพื่อตัวเองและครอบครัวอีกแลว มีความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจจนอยากจะ 
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“ให” หรือ “แบงปน” ผูอ่ืน และในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกําหนด
ได 4 ระดับ ไดแก  
   (1) ระดับบุคคล สิ่งที่ผูนิยมประโยชนสุขใหไดแก ความรู ความคิด 
แบบอยางในการดําเนินชีวิต และใหคุณคาหรือคุณประโยชน แมแตเร่ืองที่ดูเหมือนจะเปนกิจกรรม
คาขายหรือใหบริการที่ไดรับคาตอบแทน ก็สามารถจัดวาเปนการให หากผูผลิตไดผลิตสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสุขภาพ ไมมีการโฆษณาเกินจริง ไมหลอกลวง ซึ่งทําใหการขายผลผลิต ไมถือวาเปน
การขาย แตเปนการให คือใหคุณคาหรือคุณประโยชนที่หาไมไดในตลาดซื้อขายทั่วไป คุณคาที่
ผูใหภูมิใจที่ไดใหคือ สินคา ผลผลิต และบริการที่ผลิตหรือทําขึ้นจากการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงหรือจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ใหแลวผูใหมีความสุขมากที่สุดและคิดวา
ผูรับจะมีความสุขดวย คือ การให “ความรู” เน่ืองจากการใหความรูเปนสิ่งที่ทําใหผูรับเกิด
ความสามารถในการครองชีพ และผูใหก็เกิดความพึงพอใจตอชีวิต ซึ่งความรูที่นิยมใหเปนความรู
ในการทํากิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองของการทําประโยชน เปนเร่ืองที่บุคคลใน
เมืองทํามากกวาคนในชนบทคือ การบําเพ็ญประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน 
เชน การกวาดถนนหนทาง การปลูกไมดอกไมประดับภายในชุมชน การดูแลแหลงนํ้า และการ
กําจัดขยะ ซึ่งในชนบทเปนกิจกรมระดับชุมชนไมใชกิจกรรมระดับบุคคล 
   (2) ระดับชุมชน ผูรับจากชุมชนมีทั้งที่เปนคนนอกชุมชน และคนใน
ชุมชน สิ่งที่ชุมชนใหกับคนนอกชุมชน คือ ความรูและประสบการณของชุมชนในการดําเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สิ่งที่ชุมชนทําแลวเปนการทํา
ประโยชนสําหรับคนในชุมชน คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหเปนไป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทํากิจกรรมเพื่อแกปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมของหมูบานรวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชนดวย สําหรับกิจกรรมของชุมชนที่ทําใหกับ
คนในชุมชนก็เปนกิจกรรมที่จะทําใหคนในชุมชนสามารถดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไดสะดวกขึ้น เชน การจัดต้ังกลุมออมทรัพย การสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน และการ
จัดต้ังกลุมอาชีพ เปนตน นอกจากน้ีชุมชนยังมีกิจกรรมหารายไดของชุมชนเพื่อทํากิจกรรม
สวัสดิการใหกับคนในชุมชนอีกดวยการใหหรือการทําประโยชนของชุมชน ตองไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชนดวย เพราะกิจกรรมของชุมชนไมสามารถทําไดดวยแรงของผูนํา
ชุมชนหรือกลุมใดกลุมหน่ึงเพียงลําพัง สมาชิกชุมชนตองใหเวลา ปญญา ทรัพยสิน และแรงงาน
กับการทํางานรวมกันในนามของชุมชน 
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    (3) ระดับกลุมองคกรชุมชน กลุมองคกรชุมชน ใหหรือทําประโยชน 
โดยการดําเนินกิจกรรมของกลุมและการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การมีผลผลิตที่ปลอด
สารพิษ ไมเบียดเบียนธรรมชาติ เปนสิ่งมีคุณคาที่กลุมทําใหกับสมาชิก ชุมชน และสังคม เพื่อให
คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี กลาวไดวาความรู และผลผลิต เปนสิ่งที่กลุมองคกรใหการเพิ่มคุณคาใน
การผลิตดวยการไมใชสารเคมี คือประโยชนที่ทําใหกับสังคม การทําใหสมาชิกของกลุมองคกรมี
อาชีพ รายได และความสุขจากการทําอาชีพดังกลาว รวมทั้งการฟนฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเน่ืองกับการผลิต (เชน การทําบุญแมโพสพ) คือประโยชนที่ทําใหกับชุมชน 
   (4) ระดับองคกรภาครัฐ หนวยงานภาครัฐใหหรือทําประโยชน โดยการ
พัฒนาองคกร พัฒนาคนภายในองคกร เร่ิมจากการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และใหความรูแกคนในองคกรแลวจึงมีการถายทอดความรูและประสบการณ
จากการปฏิบัติขององคกรสูองคกร/หนวยงานอ่ืน ๆ จนสามารถเปนองคกรตนแบบในการปฏิบัติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได โดยในองคกรภาครัฐขนาดเล็กจะเนนที่บุคลากรภายในองคกร 
เนนการสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีแกประชาชนในพื้นที่ในขณะที่องคกรภาครัฐขนาดใหญ 
เนนทั้งสามสวนคือบุคลากรภายในองคกร การบริหารองคกร และการพัฒนาลูกคา สิ่งที่องคกร
ของรัฐให คือ บุคลากรหรือขาราชการที่ดี หนวยราชการที่ดี บริการที่ปรารถนาดีตอประชาชน
ผูรับบริการ และความรูดานการปฏิบัติงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  การใหหรือทําประโยชนในหลายกรณีเปนการใหที่สูญเปลา เพราะผูใหก็ไมมี
ความสุข ผูรับก็ไมมีความสุข การสรางสังคมแหงประโยชนสุขตองมีรูปแบบการใหหรือการทํา
ประโยชนที่ทําใหผูใหและผูรับตางก็เปนสุขทั้งคู การใหที่ทําใหผูใหและผูรับมีความสุขมีลักษณะ
ดังนี ้
   (1) การใหที่ผูรับนําไปใชตอ ซึ่งอาจเปนการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
หรือใชผลิตเปนสินคาออกจําหนาย ก็ลวนแตทําใหผูใหมีความสุขทั้งสิ้น ยิ่งถาสามารถทําใหผูรับมี
ฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได ผูใหยิ่งมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นผูใหก็ตองดูวาคําแนะนํา
หรือความรูแบบใดควรจะใหใคร อาจดูไปถึงศักยภาพและความพรอมของผูรับ เพราะถาใหไป
อยางไมเหมาะสม ผูรับก็ไมสามารถนําไปปรับใชได ผูรับก็ไมมีความสุข ผูใหก็ไมมีความสุข
เชนกัน 
   (2) การใหที่ทําใหดํารงอยูไดอยางมีศักด์ิศรี ความจริงแลว ผูนิยม
ประโยชนสุขไมนิยมการใหเพื่อการสงเคราะห เพราะเห็นวาเปนการชวยที่ไมยั่งยืน แตบางคร้ังก็
จําเปนตองให การใหแบบสงเคราะหควรใหเปนการชั่วคราว แลวหาทางปรับเปลี่ยนใหผูรับ
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สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมตองขอความชวยเหลือจากใครตอไป เมื่อผูรับสามารถพึ่งตนเองไดใน
ระดับหน่ึงแลวผูใหก็มีความสุข 
   (3) การใหในสิ่งที่ตรงตามความตองการจําเปนของผูรับ การใหที่ทําให
ผูรับมีความสุขก็คือใหในสิ่งที่เขากําลังตองการ เพราะน่ันจะทําใหเปนการใหที่ไมสูญเปลา บางคน
อาจมองวา การใหตองใหสมกับฐานะของผูรับ แตสําหรับผูนิยมประโยชนสุขมองวา ตองมอง
ความจําเปนที่ตองใชประโยชนจากสิ่งที่ไดรับมากกวา เชนการใหเงินชวยงาน ถาฐานะไมดีจําเปน 
ตองใชเงินก็จะใหเงินชวยมากกวาคนที่มีฐานะดี เปนตน 
   (4) การใหที่ไมทําใหผูใหอยูเหนือผูรับ การใหที่ทําใหผูใหอยูเหนือผูรับ 
คือการใหที่ตองมีการย้ําเร่ืองของบุญคุณของผูใหที่มีตอผูรับ ซึ่งผูรับตองตอบแทน การใหแบบน้ี
ทําใหผูรับไมมีความสุขดังนั้นการใหที่ทําใหผูรับมีความสุขก็คือ การใหที่ไมพูดถึงเร่ืองของบุญคุณ 
ผูรับอาจรูสึกไปเองวาผูใหมีบุญคุณกับตัว แตผูใหตองไมเรียกรองหรือแมแตแสดงใหเห็นวาการให
ของตนเปนเร่ืองยิ่งใหญแตอยางใด 
   (5) ใหสิ่งที่มีคาและเปนประโยชนความรู ประสบการณ วิชาการสาระ
ตาง ๆ เปนสิ่งที่มีคามากกวาเงินทองวัตถุสิ่งของ การใหเงินทองแมในขณะให ผูรับจะมีความสุข 
แตผูใหไมเคยมีความสุขเลย เมื่อเงินทองหมดผูรับก็จะกลับมาทุกขเหมือนเดิม ยิ่งกวาน้ัน ถาการให
เปนการใหยืม ผลที่ตามมามักนํามาซึ่งความทุกข ในขณะที่ความรู ประสบการณ วิชาการสาระตาง ๆ 
เปนสิ่งที่จะเปนประโยชนตอผูรับมากกวา เชนเดียวกับคติพจนนักพัฒนาที่วา “ถาทานใหปลาแก
เขา เขาจะมีปลากินเพียงแควันเดียวแตถาทานสอนวิธีจับปลาใหเขา เขาจะมีปลากินตลอดชีวิต” 
ดังน้ันการใหสิ่งที่มีคาและเปนประโยชนเทาน้ันที่จะทําใหทั้งผูใหและผูรับมีความสุข อยางไรก็
ตาม การใหและทําประโยชนที่ทําใหผูใหและผูรับระดับชุมชนเปนสุขสวนใหญเหมือนกันกับ
ระดับบุคคล จะมีลักษณะแตกตางไปจากระดับบุคคลเพียงเร่ืองเดียว กลาวคือ การใหระดับบุคคลที่
ผูใหและผูรับไมเปนสุข คือการใหประเภทสงเคราะห และการใหคําสั่งสอนที่เปนการมุงให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเปนรายบุคคลซึ่งผูใหรายบุคคลไมกลาให ดวยเกรงวาจะเปน
การ “ยกตนขมทาน” หรือทําใหผูรับรูสึกตํ่าตอยอับอาย แตถาเปนการใหระดับชุมชน เร่ืองน้ีไดรับ
การยกเวน การที่ชุมชนใหการดูแลคนยากจน คนชรา หรือผูดอยโอกาส หรือมีกฎกติกาเพื่อแกไข
ปญหาตาง ๆ เปนเร่ืองที่ผูใหและผูรับยอมรับไดโดยไมถือวา ผูใหอยูเหนือผูรับแตอยางใด ดังน้ัน
สิ่งที่เปนการใหหรือทําประโยชนในระดับชุมชนที่ทําใหผูให (ชุมชนหรือกรรมการบริหารชุมชน
หรือผูนําชุมชน) และผูรับ (สมาชิกในชุมชน) เปนสุข คือ การจัดระบบสวัสดิการของชุมชนการให
ที่ทําใหผูใหและผูรับมีความสุข ไดแก การใหการชวยเหลือดูแลสมาชิกในชุมชนใหมีความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน มีการจัดสวัสดิการชุมชนนับแตเกิดจนตาย รวมทั้งการปรับพฤติกรรม



19 

 

ของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขดวย ผูใหมองวา การใหเร่ืองน้ีทําให
สมาชิกในชุมชนมีความอบอุนใจ การดํารงชีวิต รักผูกพันกับชุมชน และสามารถมีความสุขไดดวย
การดูแลของชุมชน ผูใหก็มีความสุขที่เห็นคนในชุมชนมีความสุข นับวาเปนการจัดกิจกรรมที่
ชุมชนควรทํา แตชุมชนโดยทั่วไปไมไดทํา 
  จากแนวทางดังกลาว การที่จะใหสังคมทองถิ่นของไทยมีความอยูดีมีสุขและเปน
สังคมแหงประโยชนสุขไดน้ัน การขับเคลื่อนต้ังแตระดับบุคคลจนถึงระดับองคกรจะตองรวมแรง
รวมใจกันในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ ทั้งน้ีจะเห็นไดวาในสวนของผูนําน้ัน
เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อน ทั้งผูนําชุมชน ผูนําองคกรในชุมชนน้ัน ๆ ทั้งที่เปนผูนําที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เปนคนที่ชุมชนยอมรับนับถือ เปนคนที่มีศักยภาพในการสื่อสารสราง
ความเขาใจกับคนกลุมตาง ๆ ไดเปนอยางดี เปนคนที่เขมแข็ง มีมุมมองกวางขวาง มองการพัฒนา
แบบองครวม และมีประสบการณจากการปฏิบัติจริง เปนนักสรางและเนนกระบวนการของการ
เสริมพลังจากการสงเสริมการมีสวนรวม และมีความเขาใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแท
โดยมีคุณธรรมเปนตัวกํากับการดําเนินงานของตนเอง จึงเห็นไดวาการวิจัยคร้ังน้ีจะเนนไปที่ผูนํา
องคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดและเปนที่ยอมรับจากประชาชนใน
ทองถิ่นเปนอยางมาก นักวิจัยจึงไดนําเสนอกรอบการวิจัยเพื่อตอยอดและแกไขปญหาของการ
บริหารจัดการองคกรของ อปท. ใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นโดยมี
เปาหมายของสังคมอยูดีมีสุขอยางมีประโยชนสุขรวมกัน 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก กาญจนา  สุระ (2551)  ศึกษาการจัดการเรียนรู
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูและ
หาแนวทางเพิ่มศักยภาพ ของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยใน
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR) และ
การวิเคราะหสถานการณ ผลการวิจัยพบวาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
ควรจัดการเรียนรูในการประชาคมแบบมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การ
สรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันควร
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรวมถึง
สุขอนามัยของชุมชนใหสะอาดปลอดภัย อันจะสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชน วีระศักดิ์ สมยานะ 
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(2554) การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยการประเมินผลเชิงระบบ (System Analysis) ซึ่ง
ประกอบดวย การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาทั้ง 3 ดานไดแก เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทองถิ่น ทั้ง 10 แหง ในจังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยทําใหทราบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหมไดใหความสําคัญกับ
ปจจัยนําเขาในสวนของการใชงบประมาณในการพัฒนาดานสังคมเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
การพัฒนาทางดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ สวนปจจัยทางดานกระบวนการพัฒนา
น้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญเปนอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ
ดานการเมือง โดยนําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชกับการ
บริหารจัดการองคกรรวมกับหลักธรรมาภิบาล จนสงผลใหเกิดการพัฒนาดานการเมืองของทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนาการบริหารจัดการ จน
เปนตนแบบของการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหวยทราย 
อําเภอแมริม สวนตนแบบการพัฒนาดานสังคมและดานการเมือง คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง บทสรุปของการวิจัยพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ได
นําเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในระดับ 
“มาก” แลวจะทําใหผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทองถิ่น
พัฒนาในระดับ “มากที่สุด” เชนกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาทองถิ่นของไทยควรจะนําเอาหลัก
คุณธรรมไปใชกับการบริหารจัดการองคกร รวมกับการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อใหไดตนแบบที่ดี
ของการบริหารจัดการทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตอไป ชุลีกาญจน  
ไชยเมืองดี (2555) การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหมปที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบการพัฒนาทองถิ่น
ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 2 มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ 
เพื่อวิเคราะหและประเมินใหไดตนแบบของการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) ในจังหวัดเชียงใหม ที่มีวาระ
ของการดํารงตําแหนงของผูบริหารที่อยูในชวงปที่ 2-3 และไมอยูในวาระของปที่ 4 ของการ
บริหาร มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30 แหง ที่มีความสนใจเขารวมโครงการพัฒนา
ตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 โดยมี อปท. ที่มี
ความสนใจเขารวมโครงการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอม จํานวน 13 แหง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณผูบริหาร อปท. คือ นายก อปท. ที่มีบทบาทสําคัญที่สุด
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ในการขับเคลื่อนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
องคกร และแบบประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานอนามัยและสิ่งแวดลอมใชในการประเมิน
เชิงระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา คือ ลักษณะสวนตัวของผูนํา อปท. การนําคุณธรรมเขาไปใชในการ
ดําเนินงาน การประเมินกระบวนการ ไดแกการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการ
ประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยใชวิธีการประเมินแบบ 3 ฝาย 
(Triangulate) คือ ฝายผูบริหารประเมินผูปฏิบัติการประเมินฝายผูบริหารและฝายสมาชิกสภา ใน
การประยุกตใชคุณธรรมในการบริหารจัดการองคกร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) ประกอบการอธิบาย จาก
การศึกษาพบวา ระดับการประยุกตใชคุณธรรมกับการบริหารจัดการองคกร และความอยูดีมีสุข
ของชุมชนมีความสัมพันธกัน กลาวคือ อปท. ที่เปนตนแบบของการพัฒนาดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการองคกรอยูในระดับมากที่สุด จะสงผลใหชุมชนมีความอยูดีมีสุขอยูในระดับที่มากที่สุดดวย 
ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับประยุกตของการใชคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกรในระดับมากและปานกลาง ควรปรับปรุงและ
ยกระดับการมีคุณธรรมโดยการนําเอาคุณธรรมพื้นฐาน ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน 
ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เขามาใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในอันที่จะสราง
ความอยูดีมีสุขใหชุมชน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะงานวิจัยของ วีระศักด์ิ สมยานะ(2554) และ 
ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี (2555) เร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 นักวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนที่จะตองศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
ตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมปที่ 3 เพื่อหาแนวทาง
ในการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน อันที่จะสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชน และสังเคราะห 
องคความรูการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อขยายตนแบบการพัฒนาทองถิ่นของ อปท. สู 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอไป 




