
 
บทที ่2  

ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 โครงการวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” มีทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลและตวัช้ีวดัในการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  ทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.1  ทฤษฎีของโครงการวจิยั 
  ทฤษฎีของโครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML)” ไดก้ล่าวอา้งจากการ
สัมมนาเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบยัง่ยืน” โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
(www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวทิยากรผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดแ้ก่ ศ.นพ. ประเวศ วะสี  ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช  
ศ.ดร.ชัยอนนัต์ สมุทวณิช  คุณไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผลจากการ
สัมมนาท าใหท้ราบถึงขอ้คิดและแนวทางในการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ ดงัน้ี 
  ขอ้คิดจาก ศ.ดร. ชยัอนนัต ์สมุทวณิช คือ “สังคมไทยเป็นสังคม 4 ฐาน” คือ 

(1)  สังคมของผูด้อ้ยโอกาส หมายถึง อยูห่่างไกล และยากจนมากๆ 
(2) สังคมแห่งการพอเพียง หมายถึง มีอยูอ่ยา่งพอเพียงแต่ไม่มีการสั่งสม 
(3)  สังคมฐานานุภาพ หมายถึง เป็นสังคมของคุณวฒิุ ท่ีไม่มีคุณภาพ 
(4)  สังคมแห่งการแข่งขันเพื่อค้าก าไร หมายถึง อยู่ยอดบนสุด เป็นสังคมท่ี

เช่ือมโยงกบั สังคมโลกเรียบร้อยแลว้ โดยวถีิชีวติทุกอยา่ง 
  ขอ้คิดจากอาจารยไ์พบูลย ์วฒันศิริธรรม คือ “หลกัคิดส าคญั 5 ประการในการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน” คือ 

http://www.kmi.or.th/
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(1)  ให้ภาคประชาชนเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(2)  ใช้หลกัการพฒันาท่ีใช้พื้นท่ีเป็นตวัตั้ง และทุกฝ่ายในพื้นท่ีประสานความ
ร่วมมือกนั 

(3)  ทุกฝ่ายซ่ึงอยูน่อกพื้นท่ี ควรประสานความร่วมมือเพื่อเขา้ไปสนบัสนุน 
(4)  ควรมีระบบขอ้มูลและการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญั 
(5)  ควรมีนโยบาย ขอ้ก าหนด และงบประมาณสนบัสนุนทุกระดบั 
 

 ขอ้คิดจาก ศ.นพ. ประเวศ วะสี คือ ตอ้งกลบัไปสู่ศีลธรรมพื้นฐานของสังคม คือ การ
เคารพศกัด์ิศรีของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะคนเล็กคนนอ้ย คนยากคนจน โดยให้
ความส าคญักบัการจดัการความรู้วา่เป็นรูปธรรมของการเคารพในตวัคน อธิบายโดย“สามเหล่ียม
สู่ความสุขสมบูรณ์” อนัประกอบดว้ย การปฏิบติั/ การเรียนรู้ และการจดัการความรู้สู่ความดี 
ความสุข และความสามารถ เป็นหลกัท่ีน าไปใช้ไดใ้นบุคคล กลุ่มคน ชุมชน เขตพื้นท่ี องค์กร 
สถาบนั สังคม และมนุษยชาติ ดงัแผนภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แบบจ าลอง “สามเหล่ียมสู่ความสุขสมบูรณ์” ของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี 
 
  ขอ้สรุปจากการสัมมนาท าให้ไดท้ราบวา่ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นเคร่ืองมือ (means) เท่านั้น ซ่ึง KM น้ี ไม่ใช่เป้าหมาย (end) ของการพฒันา หมายความว่า 
การจดัการความรู้ไม่ใช่การเอาความรู้มาจดัระบบ หรือจดัการเพื่อให้ผูอ่ื้นน าไปใช้ แต่เป็นการ
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ด าเนินการเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้อยา่งเขม้ขน้ และท าให้งานมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึนนัน่เอง 
  นักวิจยัจึงได้นิยามลักษณะของแนวคิดในการพฒันาน้ีว่า “การจดัการการเรียนรู้: 
Learning Management” 
  จากแนวคิดขา้งตน้ ท าให้ไดข้อ้สรุปของ “การจดัการการเรียนรู้: Learning Management” 
วา่เป็นการจดัการความรู้สู่ความสุขและความส าเร็จจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

(1)  การเรียนรู้ในตนเอง 
(2)  การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน (เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมภารกิจ ฯลฯ) 
(3)  การเรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรพันธมิตร (องค์กรร่วมพันธกิจ Strategic 

partners ฯลฯ) 
(4)  การเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย 

  และปรับแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management) ขา้งตน้ 
เพือ่ประยกุตใ์ชก้บัดชันีช้ีวดัการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยดชันี 3 มิติ อนัไดแ้ก่ 

(1)  ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินจาก ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สคช.) ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2551 

(2)  ระดับการมีส่วนของของชุมชน ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินจาก ส านัก
มาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์(กุมภาพนัธ์ 2549) 

(3)  ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน ซ่ึง
เป็นเกณฑ์การประเมินจาก โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัท าดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดย
ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะท างานวิชาการ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สิงหาคม 2550) 
 
  ส าหรับการจดัการการเรียนรู้ (LM) น้ีจะไดอ้าศยัแนวคิด “บนัไดส่ีขั้นของการ
เรียนรู้ (Learning)” ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยดื มาประยกุตใ์ชก้บัชุมชนดว้ย ดงัแบบจ าลอง 
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ภาพท่ี 2.2 แบบจ าลอง บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้ 
 

 แบบจ าลองส่ีขั้นของการเรียนรู้น้ี ชุมชนจะเร่ิมจาก  
(1) ไม่รู้ เพื่อพฒันาเป็น  
(2)  รับรู้ และเป็น       
(3)  การเลียนแบบ  
(4)   เรียนรู้ หรือต่อยอด  

  
 2.1.2  ทฤษฎีการวจิยั 

 จุมพล สวสัดิยากร หลกัและวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ 2520 หนา้ 9 และ นที เนียมศรีจนัทร์ ประโยชน์ท่ีคาดหวงัจากการติดตามและ
ประเมินผลหลังส้ินสุดการวิจยัในหัวข้อมุมมองของผูก้  าหนดนโยบายการวิจยั ส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2545 หนา้ 2 ภาคผนวก 3 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการวจิยัไวด้งัน้ี  

 การวจิยั หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ หรือทดลองอยา่งมีระบบ โดยอาศยั
อุปกรณ์ หรือวธีิการ เพื่อให้พบขอ้เท็จจริง หรือหลกัการไปใชใ้นการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทาง
ในการปฏิบติัลกัษณะของงานท่ีถือวา่เป็นการวิจยัควรจะประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานท่ี
ส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (1)   การคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยั (selection of problem area) 
 (2)   วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (method of gathering data) 

ไม่รู้ 

ไม่รู้ไม่ช้ี และไม่รู้แลว้ช้ี 

รับรู้ 

แต่อาจไม่ไดน้ าไปใช ้

เลียนรู้ 

รับมา ท าเลียนแบบ 

เรียนรู้ 

เลียนแบบ พฒันาต่อ
ยอด 

1 

2 

3 

4 
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 (3)   การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล (analysis and interpretation of the data) 
 (4)   การเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุป (conclusions and final report) 
 

 กิจกรรม หรือ ลกัษณะงาน ท่ีเป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการวิจยั เช่นการ
ส ารวจเพื่อรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือกิจกรรม
สนบัสนุนการวจิยั เช่น การฝึกอบรมนกัวจิยั การให้เงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่าน้ีไม่นบัเป็นการ
วจิยัตามนิยามขา้งตน้ และสามารถแบ่งการวิจยัตามกลุ่มสาขาวชิาการใหญ่ๆ ไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ 

 (1)   การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอยา่งมีระบบ
และเป็นขั้นตอนดว้ยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เก่ียวกบัธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาดว้ยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อ
สุขภาพอนามยั ความผาสุกและความเจริญกา้วหนา้ของมนุษยชาติ 

 (2)   การวิจยัทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาคน้ควา้หาความจริงดว้ยระบบ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึก
นึกคิดของมนุษยแ์ละสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาของสังคม 
หรือก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 

 
2.1.3  แนวคิดของการวจิยั (type of research)    

จาก Organization for Economic Co - operation and Development (OEDC). 1993. The 
Measurement of Scientific and Technological Activities: Functional Distribution: 67 - 72. ไดอ้ธิบาย
ความหมายและ ระบุประเภทของการวิจยัไดด้งัน้ี  

(1)   การวจิยั หมายถึง การวจิยัและพฒันา (R&D) ประกอบดว้ย 
(1.1)  การวิจยัพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical 

research) เป็นการศึกษาคน้ควา้ในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบั
สมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงท่ีสามารถสังเกตได ้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบติั
โครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และ
กฎต่างๆ (laws) โดยมิไดมุ้่งหวงัท่ีจะใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะ 

(1.2) การวิจยัประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อหา
ความรู้ใหม่ ๆ และมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเป็น
การน าเอาความรู้และวธีิการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิจยัขั้นพื้นฐานมาประยุกตใ์ชอี้กต่อหน่ึง หรือหา
วธีิใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดร้ะบุไวแ้น่ชดัล่วงหนา้  
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(1.3) การพฒันาทดลอง (experimental development) เป็นงานท่ีท าอยา่ง
เป็นระบบ โดยใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัและประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ เพื่อสร้างวสัดุ ผลิตภณัฑ์
และเคร่ืองมือใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุง 
ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นใหดี้ข้ึน 

(2)   สาขาวชิาทางการวจิยั  
สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจยัแห่งชาติ 

ประกอบดว้ย 
(2.1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา 

คณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา 
อุทกวทิยา สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวทิยา ฟิสิกส์ของส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ แพทยศ์าสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลศาสตร์ ทนัตแพทยศ์าสตร์ 
สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.3)  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาอนินทรียเ์คมี 
อินทรียเ์คมีชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมี
ส่ิงแวดลอ้ม เคมีเทคนิคนิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ 
เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรมเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เคร่ืองส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.4)  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาทรัพยากรพืช 
การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ทรัพยากรสัตว ์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม ้ ทรัพยากรน ้ าเพื่อ
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.5)  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.6)  สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาปรัชญา ประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี วรรณคดีศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.7) สาขานิติศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายวิธี
พิจารณาความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2.8)  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง 
ชีวิตทางการเมืองสังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ 
มติสาธารณะ ยทุธศาสตร์เพื่อความมัน่คง และเศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.9)  สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ การบญัชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.10) สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากร  
ศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม และสังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการ
ยติุธรรม มนุษยนิ์เวศวทิยาและนิเวศวทิยาสังคม พฒันาสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม
การศึกษาความเสมอภาคระหวา่งเพศ คติชนวทิยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การส่ือสารดว้ยดาวเทียม การส่ือสารเครือข่าย การส ารวจ
และรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์
ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภณัฑแ์ละภณัฑาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.12) สาขาการศึกษา ประกอบดว้ย กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา หลกัสูตร
และการสอนการวดัและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา
และการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
2.1.4  แนวคิดเร่ืองมิติและองคป์ระกอบการวจิยั (core and functional dimension) 

(1) ทิศทางการวิจยั (research direction) หมายถึง ลกัษณะหรือแนวทางการท า
วิจยัท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางน้ี ความ
คาดหวงัยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีเป็นตวัเลขท่ีก าหนดไว ้ แต่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
โดยล าดบั ทั้งน้ี ทิศทางการวจิยัเปรียบเสมือนนโยบายวจิยั (research policy) 

(2)   แผนวิจยั (research plan) หมายถึง โครงร่างขอ้ก าหนดท่ีระบุเร่ืองหรือลกัษณะ
การด าเนินการในการท าวิจยัให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้

(3)   แผนงานวิจยั (research program) หมายถึง แผนซ่ึงถูกก าหนดข้ึนเพื่อ
ด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยโครงการวิจยั (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวา่ชุด
โครงการวิจยั โดยมีความสัมพนัธ์หรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะบูรณาการ(integration)  
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ท าให้เกิดองค์รวม (holistic ideology) เป็นการวิจยัท่ีเป็นสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) 
และครบวงจร (complete set) โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งชดัเจน 

(4)   แผนงานวิจยัยอ่ย (research sub – program) หมายถึง หวัขอ้การวิจยัภายใต้
แผนงานวจิยั ซ่ึงก าหนดลกัษณะการท างานวจิยัของโครงการวจิยั 

(5)   โครงการวิจยั (research project) หมายถึง รูปการท่ีก าหนดหรือคิดไวใ้นการ
ด าเนินการวจิยั โดยมีแผนการแสดงหวัขอ้รายละเอียดในการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ หรือทดลอง
อยา่งมีระบบท่ีแน่นอน ซ่ึงหน่วยงานหน่ึงๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกนัด าเนินการให้เสร็จ
ส้ินภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

(6)  โครงการวิจยัยอ่ย (research sub-project) หมายถึง หัวขอ้การวิจยัภายใต้
โครงการวจิยั ซ่ึงระบุถึงการวจิยัท่ีด าเนินการ 

(7)  งานวจิยัยอ่ย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดทา้ยของแต่ละโครงการวิจยั 
(research project) 

(8)  กิจกรรมวิจยั (research activity) หมายถึง การแสดงหวัขอ้เร่ืองวิจยัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัในงานวิจยัย่อย โครงการวิจยั และแผนงานวิจยั โดยให้สอดคลอ้งและเป็นล าดบักบั
แผนการด าเนินงาน (work plan) ท่ีก าหนดไว ้
   

2.1.5 แนวคิดดา้นการจดัการ 
 ความหมายของการจดัการ 

การจดัการ คือ กระบวนการท่ีผูจ้ดัการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการ
ตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวงัด้านความเจริญก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ี 
ก าหนดไว ้
  ความส าคญัของการจดัการ 

(1)   การจดัการเป็นสมองขององคก์าร การท่ีองคก์ารจะประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้ น จ  าเป็นต้องมีกระบวนการจดัการท่ีดี อาทิเช่น มีการวางแผนและ
ตดัสินใจโดยผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการท่ีได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลพินิจ 
ใชส้ติปัญญาพิจารณาผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนต่อองคก์ารนั้น 
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(2)   การจดัการเป็นเทคนิควิธีการท่ีท าให้สมาชิกในองคก์ารเกิดจิตส านึกร่วมกนั
ในการปฏิบติังาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีเพราะมี
กระบวนการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานน าทางใหอ้งคก์ารไปสู่ความส าเร็จ 

(3)   การจดัการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของสมาชิกในองค์การ
ไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกนั ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(4)   การจดัการเป็นการแสวงหาวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติังาน ใหอ้งค ์การเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

 
การจัดการเป็นทั้ งวิทยาศาสตร์และศิลปะ การท่ีกล่าวว่าการจัดการเป็น

วิทยาศาสตร์ (Management is a science) ก็เพราะองคค์วามรู้ (body of knowledge) ท่ีไดม้ามี
ลกัษณะเป็นระบบและหลกัการต่างๆ ไดผ้่านกระบวนการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผูจ้ดัการและ
นกัวิจยัจ  านวนมาก และความรู้เหล่าน้ียงัไดมี้การศึกษาพฒันาปรับปรุงจากหลกัฐานการสังเกต
และการทดลองอยู่เร่ือยมา แต่อย่างไรก็ตามความรู้ท่ีไดม้าไม่ไดมี้ลกัษณะเท่ียงตรงเหมือนกบั
วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ เช่น เคมีหรือฟิสิกส์ เป็นตน้ 

การท่ีกล่าววา่ การจดัการเป็นศิลปะ ดว้ยนั้น (Management is also an art) เน่ืองมา 
จากการจดัการเป็นวิธีการน าความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญศึกษาไปประยุกต์ให้องค์การบรรลุผลดังท่ี
ปรารถนา จนมีผูก้ล่าวว่า การจดัการเป็นศิลปะของศิลปะ (Management is the art of arts)  
ก็เพราะการจดัการจะตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการจดัองคก์ารและน าความสามารถพิเศษของสมาชิกใน
องคก์ารมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์าร ดงันั้นผูจ้ดัการจึงไดรั้บสมญานามวา่นกัศิลปะ (artist) 
เพราะจะเป็นผูน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากศาสตร์ของการจดัการมาด าเนินการจดัการทรัพยากรมนุษย์
และทรัพยากรวตัถุเพื่อใหเ้อ้ืออ านวยประโยชน์ต่อองคก์ารใหม้ากท่ีสุด 

พฒันาการของศาสตร์ทางด้านการจดัการจึงเป็นการรวบรวมความรู้เก่ียวกับ
หลกัการของการจดัการและวธีิการประยกุตค์วามรู้เหล่าน้ีใชก้บัองคก์ารลกัษณะต่าง ๆ ในการน า
หลกัการของการจดัการบางหลกัการไปประยุกตใ์ช้อาจไม่เกิดผลดงัท่ีปรารถนา ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เหตุผลท่ีส าคัญท่ีการจัดการเป็นงานท่ีเ ก่ียวข้องกับมนุษย์ มนุษย์มีความซับซ้อนและ 
แปรเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีตนอยู่จึงเป็นการยากท่ีจะท านายพฤติกรรมมนุษยไ์ดอ้ย่าง
เท่ียงตรง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัหลกัการของการจดัการนั้นๆ 
เพื่อให้ได้ซ่ึงวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีค้นพบระหว่างขณะท่ีด าเนินการปฏิบติั ผูจ้ดัการท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัศาสตร์ของการจดัการจึงจ าเป็นตอ้งมีศิลปะในการประยุกตค์วามรู้เหล่าน้ี กล่าว
ในลกัษณะง่ายๆ คือวทิยาศาสตร์สอนใหเ้รามีความรู้ มีวชิาการ แต่ศิลปะสอนวธีิการปฏิบติั 
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ฉะนั้นวิทยาศาสตร์และศิลปะ จึงเป็นส่ิงท่ีประกอบซ่ึงกนัและกนัให้เกิดภาพท่ี
สมบูรณ์ข้ึนเปรียบเหมือนเหรียญท่ีมีดา้นหัวและดา้นกอ้ย ตอ้งมีความสมดุลระหวา่งดา้น 2 ดา้น 
จึงจะท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ดงันั้นบุคคลท่ีมีความรู้ดา้นการจดัการและมี
ความสามารถในการจดัการจะเป็นบุคคลท่ีน าให้องคก์ารด าเนินไปในทิศทางท่ีประสบความส าเร็จ
สูงสุด ผู ้จ ัดการท่ีประสบความส าเร็จจึงต้องเป็นทั้ งนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะท่ีเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ก็เพราะมีความรู้และพฒันาความรู้ใหม่ๆ หลกัการต่างๆ อยู่เสมอและท่ีเป็น 
นักศิลปะก็เพราะจะต้องรู้จักประยุกต์ความรู้ท่ีได้มาแก้ปัญหาในการจัดการบุคคล วสัดุ 
เคร่ืองจกัร วธีิด าเนินการและการเงินในองคก์ารใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี 

องค์การและการจดัการเป็นค าคู่กนัท่ีมีความหมายต่อเน่ืองกนัโดยองค์การคือ 
กลุ่มคนท่ีท างานหรือกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีการจดัโครงสร้างเพื่อ
ก าหนดให้สมาชิกในองค์การท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส่วนการจดัการเป็นหน้าท่ีท่ี
ผูจ้ดัการทุกระดบับูรณาการ และประสานความและการท างานเพื่อให้งานไปสู่ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้องค์การเป็นระบบเปิดท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  
อยูเ่สมอ 

แนวคิดการจดัการได้มีการวิวฒันาการอย่างต่อเน่ืองจากการจดัการท่ีเขม้งวด 
มาจนถึงการเขา้ใจคนท างาน และในท่ีสุดก็จะบูรณาการและประสานทุกอย่างเขา้ดว้ยกนัให้มี
ระบบ เพื่อใหก้ารท างานบรรลุความส าเร็จ 

กระบวนการจดัการท่ีส าคญัในองค์การมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัด
องคก์าร การน า และการควบคุม 

การจดัการในองคก์ารท่ีกล่าวถึงมกัจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบักลาง 
และระดบัตน้ ผูจ้ดัการแต่ละระดบัมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
ทกัษะดา้นการเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด จึงมีการน าไปใชใ้นระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั และส่ิง
ส าคญัมากทางการจดัการท่ีท าให้องค์การกา้วเดินไปอย่างมัน่คง คือบทบาทดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล บทบาทด้านสารสนเทศ และบทบาทด้านการตัดสินใจซ่ึงล้วนแล้วแต่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัการและทกัษะการจดัการทั้งส้ิน 
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 การพฒันาแนวความคิดดา้นการจดัการ 
 ความเจริญเติบโตของแนวความคิดด้านการจดัการนั้นเร่ิมต้นในช่วงท่ีมีการ

ปฏิวติัทางอุตสาหกรรมในประเทศองักฤษ ระหวา่งศตวรรษท่ี 18 และ 19 และไดมี้การปรับปรุง
พฒันามาเร่ือยๆ สามารถแบ่งออกเป็น  

(1)   แนวความคิดด้านการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management 
school) แนวความคิดน้ีไดน้ าวิธีการท่ีมีหลกัเกณฑ์ในดา้นการจดัการ มาจดัองคก์ารให้ด าเนินไป
ในทิศทางท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จสูงสุด บุคคลส าคญัในกลุ่มน้ีท่ีจะกล่าวถึงคือ 
F.W.Taylor  Henri L. Gantt  Frank B. and Lillian M. Gilberth 

(1.1)   เทยเ์ลอร์ (Taylor) 
เทยเ์ลอร์ เป็นบิดาของแนวความคิดดา้นการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ 

ซ่ึงรู้จกักนัดีว่าเป็นทฤษฎีการจดัการแบบคลาสสิกเขาเป็นผูเ้ร่ิมองค์การท่ีมีรูปแบบเป็นผูท่ี้น า
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาท่ีพบในโรงงานท่ีเขาท าอยู่ เป็นการน าหลกัเกณฑ์ท่ีมี
กฎเกณฑเ์ขา้มาแทนท่ีวธีิการลองผดิลองถูกท่ีเคยใชก้นั 

หลกัการของการจดัการตามแนวคิดของ เทยเ์ลอร์ พอสรุปไดด้งัน้ี 
1)  พฒันาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด (one best way) ท่ีผา่นการวิเคราะห์

อยา่งมีหลกัเกณฑแ์ทนการใชก้ฎท่ีไม่แน่นอน (rule of thumb) 
2)  ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีหลกัเกณฑ์ คดัเลือก ฝึกหัด สอน 

และพฒันาคนงานให้มีคุณสมบติัตรงตามงานท่ีปฏิบติั เพราะในอดีตคนงานจะท างานของตน
และแสวงหาประสบการณ์ไปเร่ือยๆ จนพบวธีิดีท่ีสุดดว้ยตนเอง 

3)   มีการร่วมมือกับคนงานอย่างจริงใจ เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่างาน
ทั้งหมดไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ไดพ้ฒันาข้ึน 

4)   มีการแบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างการจัดการและ
แรงงาน หรือกล่าวง่ายๆ วา่มีการแบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิต 
เพราะในอดีตนั้นงานและความรับผดิชอบส่วนใหญ่จะตกอยูแ่ก่ฝ่ายผลิต 

(1.2)   แกนท ์(Gantt) 
แกนท ์ร่วมท างานกบั เทยเ์ลอร์ ท่ี Midvale Steel Works ในปี 1887 

แนวความคิดของเขาคลา้ยๆ กบัเทยเ์ลอร์ ท่ีสนใจการพฒันาในเร่ืองการจดัการและคนงานแต่เขา
แตกต่างจาก เทยเ์ลอร์ ท่ีให้ความสนใจในความเป็นมนุษย ์(Humanistic) ของคนงานมากข้ึน เขา
ไดพ้ฒันาระบบการจ่ายค่าจา้งคนงานและระบบการจ่ายเงินโบนสัมาใช ้เขามองวา่ระบบการจ่าย
ค่าจา้งของ Taylor เป็นการลงโทษคนงานท่ีมีประสิทธิผลงานนอ้ยท่ีไม่สามารถไปถึงมาตรฐาน 
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เพราะคนงานเหล่าน้ีจะไดผ้ลตอบแทนในอตัราต ่า ทั้งน้ีเพราะเทยเ์ลอร์จะยึดหลกัการท างานมาก
ไดม้าก ท างานนอ้ยไดน้อ้ย (fair day’s work fair day’s pay) ระบบท่ี แกนท ์พฒันาข้ึนเป็นการ
ประกนัค่าจา้งต ่าสุดท่ีคนงานจะไดรั้บ ไม่วา่เขาจะท างานถึงมาตรฐานหรือไม่ก็ตามแต่ แกนท ์มี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเร่ืองการพฒันาวิธีการทางดา้นกราฟท่ีแสดงให้เห็นแผนงานท่ีจะ
เป็นตวัควบคุมการจดัการไดเ้ป็นอยา่งดีเขาเนน้ความส าคญัของเวลาและปัจจยัทางดา้นทุนในการ
วางแผนและควบคุม ซ่ึงงานดงักล่าวเรารู้จกักนัดีในช่ือของ Gantt Chart หรือ Bar Chart  

(1.3)   แฟรงคแ์ละลิเลียน กิลเบิร์ท (Frank B. and Lillian M. Gilberth) 
แฟรงค์ (1868-1924) และ ลิเลียน กิลเบิร์ท (1878-1972) เป็นสามี

ภรรยากนั เป็นผูมี้ส่วนสร้างแนวความคิดด้านการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ไวม้ากพอสมควร 
ในปี 1885 แฟรงค์ กิลเบิร์ท อายุ 17 ปี ได้เร่ิมท างานเป็นช่างก่ออิฐ (Bricklayer) ต่อมาได้
กลายเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง และพฒันาวิธีการต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์งาน เขาได้พฒันาแผนผงั
กระบวนการไหลของงาน (Flow process chart) โดยท่ีงานทุกงานจะถูกจ าแนกออกเป็นงาน 
5 งาน คือ 

1)   การปฏิบติังาน (Operation) 
2)   การขนส่ง (Transportation) 
3)   การตรวจสอบ (Inspection)  
4)   การเก็บรักษา (Storage) 
5)   การส่งมอบ (Delivery) 
การให้ความสนใจในเร่ืองการเคล่ือนไหว (Motion study) โดยเน้น

การเคล่ือนไหวท่ีสูญเปล่าในการท างานเขาไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบการเคล่ือนไหวพื้นฐานใน
วงจรการท างานและเรียกช่ือวา่ เธอร์บริก (Therblig) ซ่ึงเป็นค ามาจากนามสกุล Gilberth ของเขา
แต่ตอ้งพิจารณาจากตวัสุดทา้ยมาถึงตวัตน้ 

กิลเบิร์ท ไดพ้ฒันางานของเขาไปไกลกว่า เทยเ์ลอร์ ตรงท่ี เทยเ์ลอร์ 
พยายามท่ีจะตอบค าถามเร่ืองค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบังาน แต่ กิลเบิร์ท พยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตใน
การท างาน โดยคิดวิธีท่ีดีท่ีสุด (The one best method) ศึกษาการเคล่ือนไหว ความเหน่ือยลา้ 
ทกัษะและเวลา เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด ผลงานด้านการศึกษาของเขาได้ท าเป็น
ภาพยนตร์เพื่อน ามาพิจารณาถึงการเคล่ือนไหวในการก่ออิฐจาก 18 คร้ัง เหลือเพียง 5 คร้ัง 
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(2)    แนวความคิดดา้นการจดัการเป็นกระบวนการ (Management process school)  
แนวความคิดน้ีมองการจดัการเป็นกระบวนการท างานโดยอาศยับุคคลอ่ืน 

มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นองคก์าร บุคคลส าคญัท่ีจะกล่าวถึงน้ีคือ Henri 
Fayol ฟาโยล์ เกิดในปี 1841 เป็นวิศวกรชาวฝร่ังเศสได้ท างานในบริษทัเหมืองแร่ในปี 1860  
ในปี 1888 ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการของบริษทัน้ีในขณะท่ีเขารับต าแหน่งนั้นบริษทัอยูใ่นสภาพท่ี
ใกลล้ม้ละลาย ฟาโยลไ์ดก้ล่าวถึงผลของความส าเร็จในระบบการจดัการวา่ เขา้เนน้การสอนและ
การเรียนรู้ (tough and learnt) เขาไม่เหมือน เทยเ์ลอร์ เพราะการจดัการของ เทยเ์ลอร์ สนใจการ
วเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะของงาน การเคล่ือนไหวของคนงานและมาตรฐานเร่ืองเวลาท่ีคนงานใช ้
แต่ ฟาโยล์ได้ศึกษาการจดัการจากคณะผูบ้ริหารระดบัตน้ โดยให้ทรรศนะว่าการจดัการเป็น
ทฤษฏีท่ีสามารถสอนและเรียนรู้ได ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนต่าง ๆ คือ การวางแผน(planning) 
การจดัองคก์าร (organizing) การบงัคบับญัชา (commanding) การประสานงาน (coordinating) 
และการควบคุม (controlling) 

งานของฟาโยล์ได้พิมพ์เป็นภาษาฝร่ังเศสในปี 1916 ภายใต้ช่ือว่า 
“Administration industrially generate” (General and industrial Management) ต่อมาไดมี้การแปล
เป็นภาษาองักฤษในปี 1929 ฟาโยล ์ไดแ้บ่งงานดา้นอุตสาหกรรมเป็น 6 กลุ่มดว้ยกนัคือ 

1)  ดา้นเทคนิค : Technical (Production) 
2)  ดา้นพาณิชยกรรม : Commercial (Buying, Selling and Exchange) 
3)  ดา้นการเงิน : Financial (Search for, and Optimum use of, 

Capital) 
4)  ดา้นความปลอดภยั : Security (Protection of property and 

persons) 
5)  ดา้นการบญัชี : Accounting (Including statistics) 
6)  ดา้นการจดัการ : Managerial (Planning, Organizing, 

Commanding, Coordinating and Controlling) 
ฟาโยล์ ให้ความสนใจในกลุ่มท่ี 6 เก่ียวกับเร่ืองการจัดการทั้ งน้ี

เน่ืองจากไดมี้ผูใ้หค้วามสนใจ 5 กลุ่มแรกกนัมากแลว้ และไดก้ าหนดหลกัการจดัการ 6 ขอ้ดงัน้ี 
1) การแบ่งงานกนัท า (Division of work) เขาเนน้ให้มีการแบ่งงาน

กนัท าตามความถนัดความสามารถของสมาชิกในองค์การ เป็นการน าแนวความคิดของนัก
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากแรงงาน ซ่ึงหลกัการน้ีข้ึนอยูก่บัการจดัการซ่ึง
เป็นเทคนิคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง 
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2)   อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
อ านาจหนา้ท่ีเป็นสิทธิหรืออ านาจในการสั่งการในเร่ืองนั้นๆ ส่วนความรับผิดชอบเป็นการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้เสร็จส้ินตามต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีอยู่ การมอบอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบกบัสมาชิกในองคก์ารควรจะมีลกัษณะควบคู่กนั ควรค านึงถึงความพอเหมาะท่ีจะท าให้
งานนั้นประสบความส าเร็จ 

3)   ระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง การเคารพในขอ้ตกลง ซ่ึงก็คือ 
การเช่ือฟังและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขององค์การ ระเบียบวินัยเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้
องค์การด าเนินไปอยา่งราบร่ืน แต่การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งระเบียบวินยัน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของผูน้ าใน
องคก์ารดว้ย จะตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนและยติุธรรม และมีการลงโทษอยา่งยติุธรรมเสมอหนา้กนั 

4)   เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command) หลกัการน้ีเนน้ว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงควรรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (One subordinate should 
receive orders from one superior) ถา้มีผูบ้งัคบับญัชามากกวา่หน่ึงคน คงจะสร้างความหนกัใจแก่ผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชาวา่จะปฏิบติัตวัอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 

5)   เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of direction) เป็นการจดังานท่ีมี
จุดมุ่งหมายเหมือน 

5.1)  แนวความคิดดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations school) 
5.2)  แนวความคิดดา้นระบบสังคม (Social system school)  
5.3)  แนวความคิดดา้นคณิตศาสตร์ (Mathematical school)  
5.4) แนวความคิดดา้นระบบ (Systems school) 
 

 2.1.6 ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
เราจะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงมงคล ด่านธารินทร์ (2541) เสนอวา่

ควรสนใจอยา่งนอ้ย 3 ประการไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
และก าไรส่วนเกิดจากเศรษฐกิจชุมชน 

(1)   ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน 
ซ่ึงถา้หากละเลยจะท าใหกิ้จกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดย้าก และไม่ย ัง่ยนื 
1)  การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยพฒันาผูน้ าให้มีความรู้ ความสามารถใน

การวิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการผลิต การแปรรูป การคา้ ความสามารถในการระดมทุน 
การจดัการดา้นต่าง ๆ พฒันาชาวบา้น และพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นผูรู้้อยา่งลึกซ้ึง
ในอุดมการณ์ และเทคนิคการกระตุน้เช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
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2)   การพฒันากลุ่ม / องคก์รชุมชน  การสร้างกลุ่ม และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในรูปของกลุ่มท่ีมีผูน้ าเป็นชาวบา้น นบัวา่เป็นหวัใจของเศรษฐกิจชุมชน 

3)   การพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิง่เงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ีไดจ้าก
การระดมทุนภายในหมู่บา้น เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ การระดมทุน การตั้งธนาคารหมู่บ้าน 
เป็นต้น จะถูกใช้ไปอย่างสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนับสนุนจะถูกใช้ไปอย่างไม่
ระมดัระวงั เน่ืองจากชาวบา้นมกัถือว่าไม่ใช่เงินของตนการพฒันาพื้นฐานกายภาพการพฒันา
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน ้าเพื่อการบริโภค การผลิต 

(2)   กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
เม่ือมีการพฒันาพร้อมทั้ง 4 ด้านแล้ว กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็จะ

ด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการน้ี อาจจ าแนกเป็นการเกษตรกิจกรรม 
ต่อเน่ืองการเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานค้าชุมชน เช่น การจดัหาพื้นท่ีแล้วน า
ผลิตภณัฑม์าขาย เป็นตน้ กิจกรรมร้านคา้ชุมชน การท่องเท่ียว เช่น ฟ้ืนฟูสภาพแม่น ้ าล าคลองให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว การผลิตภายใตร้ะบบการรับช่วง เช่น การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มาท าท่ีบ้าน แต่ต้องระวงัว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับชุมชน
หรือไม่ 

(3)   ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
เม่ือเกิดก าไรจากเศรษฐกิจผลประโยชน์ก็ควรตกกับชุมชน โดยสนับสนุน

กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมท่ีมกัได้รับการอุดหนุน ได้แก่ การศึกษา เช่น ในรูปของหนงัสือเรียน 
อาหารกลางวนั อุปกรณ์กีฬา การให้การอนุเคราะห์ในชุมชน เช่น การให้เงินทุนประกอบอาชีพ 
แก่เยาวชน การใหเ้งินช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายุ การสร้างสาธารณูปโภค เช่น การสร้าง
ประปาหมู่บา้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงท าให้คนในชุมชนเห็นความส าคญัของการอยู่
ร่วมกนัระหวา่งคน ทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม ้
  
 2.1.7 แนวคิดเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน 

ปัจจัยท่ีช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมการอยู่ร่วมกันของชาวบ้าน และความศรัทธาในทางศาสนา การศึกษาหาความรู้   
ทั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนท่ีใชส้ าหรับสัญจร และการขนส่ง
สินค้า ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ปัจจัยท่ีมีความส าคัญสูงสุด ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน 
นอกจากน้ี ความเขม้แข็งของชุมชนก็ช่วยเสริมปัจจยัดงักล่าวด้วยเช่นกนั แนวคิดของ มงคล 
ด่านธารินทร์ (2541) ดงักล่าวนั้น ก็ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัของ ประเวศ วะสี (2544) ท่ีวา่ “ในการ
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ส่งเสริมพลงัชุมชนตอ้งส่งเสริมการรวมตวัโดยใชคุ้ณธรรมหรือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยเ์ป็น
ตวัตั้ง ไม่ใช่อ านาจสั่งการเป็นตวัตั้ง ไม่ใช้เงินเป็นตวัตั้ง ถ้าเอาเงินเขา้มาใช้เพื่อส่งเสริมหนุน 
ส่งการใช้คุณค่าความเป็นมนุษยก์็เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ เม่ือชุมชนเขม้แข็งทั้งในชนบทและ 
ในเมืองทัว่แผ่นดิน จะแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหา
โสเภณี และความรุนแรงต่างๆ การอนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เกิดการจดัองค์การ
แบบใหม่ซ่ึงเป็นการจดัองคก์รโดยธรรม สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนั
ในการปฏิบติัจริง เพื่อให้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และวฒันธรรม และศีลธรรม บูรณาการ
ไปสู่ความเจริญอยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื” 

 
2.2 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 2.2.1 แนวคิดในการสร้างตวัช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีดี  
  (1) แนวคิดของการพฒันาชุมชน  
   การพฒันาชุมชน เป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลาย หน่วยงานนักวิชาการ
และนกัปฏิบติัการดา้นการพฒันาชุมชนขององคก์ารระหวา่งประเทศและประเทศต่างๆ จึงไดใ้ห้
ความหมายของการพฒันาชุมชนไวม้ากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกนั 
   1) ท่ีประชุมสัมมนาของผูเ้ช่ียวชาญ เร่ืองการบริหารและการปกครองของ
ประเทศในทวีปแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ประเทศองักฤษ ได้ให้ความหมายของ 
“การพฒันาชุมชน”ไวเ้ป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1948 วา่ “การพฒันาชุมชน” เป็นกระบวนการท่ีมุ่ง
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน โดยอาศยัความร่วมมืออย่างจริงจงัของประชาชน
และเกิดจากความคิดริเร่ิมของประชาชน แต่ถา้ประชาชนไม่เกิดความริเร่ิม ก็ใชเ้ทคนิคกระตุน้ให้
เกิดความริเร่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดรั้บการตอบสนองจากประชาชนดว้นความกระตือรือร้นอย่าง
แทจ้ริง (สัญญา สัญญาววิฒัน์, 2526: 10) 
   2)   องคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 1955 
วา่ “การพฒันาชุมชน” เป็นกระบวนการสร้างเสริมความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั และการพึ่งตนเองอย่างแทจ้ริง โดยความคิดริเร่ิมของ
ประชาชนในชุมชน  (UN  Bureau of Social Affairs, 1955: 6) ปีต่อมาไดป้รับปรุงใหม่ให้
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เหมาะสมยิ่งข้ึนและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปว่า “การพฒันาชุมชน” เป็นกระบวนการรวมก าลัง
ระหว่างประชาชนในชุมชนกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ ให้เจริญยิ่งข้ึนและผสมผสานเข้าเป็นชีวิตของชาติ ท าให้
ประชาชนสามารถอุทิศชีวิตตนเอง เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มท่ี (Chang, 
1969: 96 – 97 อา้งถึงในรัชนีกร เศรษโฐ, 2528: 305 – 306) 
   3)  กรมการพฒันาชุมชนของประเทศไทย (2527: 1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
“การพฒันาชุมชน” คือ การพฒันาความรู้ ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่
ในการช่วยตนเอง เพื่อนบา้นและชุมชน ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีข้ึน โดยการร่วมมือกนั
ระหว่างประชาชนกบัรัฐบาล เป็นวิธีการท่ีน าเอาบริการของรัฐบาลผนวกเขา้กบัความตอ้งการ
ของประชาชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ข้ึน 
   4)  นกัวิชาการและนกัพฒันาชุมชนของประเทศไทย คือ พฒัน์ บุญรัตพนัธ์ุ 
(2517: 1) นิรุติ ไชยกูล (2522: 1) ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2524:13) ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2525: 3) และ 
สัญญา   สัญญาววิฒัน์ (2526: 10) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาชุมชนไวใ้นท านองเดียวกนัวา่ 
“การพฒันาชุมชน” เป็นกระบวนการท่ีรัฐบาลและประชาชนในชุมชนร่วมมือกนัวางแผน เพื่อ
ปรับปรุงสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และส่ิงแวดลอ้ม ความความตอ้งการของประชาชนในชุมชน โดยอาศยัความคิด
ริเร่ิม การพึ่งตนเองของประชาชนเป็นส าคญั 
  (2)  การพฒันาดชันีช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีดี 
   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2551 ได ให้ความส าคญัอย างต่อเน่ืองกับการส งเสริม
สนบัสนุนให ส วนราชการต างๆ ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขององค กรไปใน
แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี ดี 
ท่ีประกอบด วยหลกัการส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 
   1)  หลกันิติธรรม  
   2)  หลกัคุณธรรม  
   3)  หลกัความโปร งใส  
   4)  หลกัการมีส วนร วม  
   5)  หลกัส านึก รับผดิชอบ และ 
   6)  หลกัความค ุุมค า  
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   ซ่ึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่ีสอดคล องตามเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญ และยทุธศาสตร การพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ความ
พยายามดงักล าวส งผลให ส วนราชการเร่ิมปรับตวัไปส ุูทิศทางของการบริหาร
จดัการท่ีดีมากข้ึน อาทิ การเปิดเผยขอ้มูลข าวสารต่อสาธารณชน เพื่อสร างความโปร งใส
ขององค กร การเป ดโอกาสให ประชาชนผ ุูมีส วนเก่ียวข องได มีส วนร่วม
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร   ร ว ม ทั้ ง 
ร วมตรวจสอบการด าเนินงาน การจัดท า และใช จ ายงบประมาณท่ีค านึงถึงความค

ุุมค า และผลของงานมากข้ึน ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีดีแบ งได เป น 2 ระดบั 
คือ ตวัช้ีวดัในระดบัภาพรวม โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัและตวัช้ีวดัใน
ระดบัองค กร ใช้ข อมูลปฐมภูมิท่ีได จากการสอบถามเจ าหน้าท่ีระดับบริหารและ
ระดบัปฏิบติัภายในองค กรรวมทั้งประชาชนผ ุูรับบริการจากองค กรเหล านั้น ผล
การศึกษาพบว า ตวัช้ีวดัท่ีพฒันาข้ึน สามารถใช บ งช้ีสถานะการบริหารจดัการท่ีดีทั้งสอง
ระดบัได อย างน่าพอใจ โดยเฉพาะอย างยิ่งตวัช้ีวดัในระดบัองค กร โดยผลการวิจยัของ
โครงการพฒันาดชันีช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีดี พ.ศ. 2545 ท่ีส านกังานคณะกรรมการ พฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติร วมกบัสถาบนัพระปกเกล าพฒันาข้ึนนั้นได รับการ
ยอมรับว า เป นผลงานวิจยัในระดบัดีเยี่ยมสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร จาก
สภาวิจยัแห งชาติ  พ.ศ. 2546 ประกอบกบัสถาบนัพระปกเกล า ซ่ึงเป นสถาบนัวิชาการ
ภายใต ก ากบัของประธานรัฐสภา มีองค ความรู้ มีผ ุูเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การจดัฝ กอบรมในเร่ืองของการบริหารจดัการท่ีดี หรือธรรมาภิบาลให กบันักการเมือง
ระดบัชาติและทอ้งถ่ิน ข าราชการระดบัต างๆ และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงเยาวชนใน
ภูมิภาคต างๆ ของประเทศอยูอ่ย างต อเน่ือง ท าให เช่ือมัน่ได ว าผลงานท่ีสถาบนั
พระปกเกล าร วมกบั สศช. ด าเนินการนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าไปใช

จริง จึงมีหน วยงานต างๆ ท่ีทราบว ามีการจดัท าตวัช้ีวดัน้ีแล วให ความสนใจ 
และค าแนะน าการน าไปใช และขอรับความร ุูจากสถาบนัฯ อย ุูเสมอ จึงได มีการ
จดัท าค ุูมือการจดัท าดชันีวดัผลการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้หน วยงานหรือผ ุูท่ีสนใจ
สามารถน าไปปฏิบติัหรือศึกษาเพิ่มเติม 
  (3) กรอบแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาดชันี  
   การบริหารจดัการท่ีดี หมายถึง “หลกัการการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นหลกัการ
โดยมิใช่หลกัการท่ีเป นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแต เป นหลกัการท างาน ซ่ึงหากมี
การน ามาใช เพื่อการบริหารงาน แล วจะเกิดความเช่ือมัน่ว าจะน ามาซ่ึงผลลพัธ ท่ีดี
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ท่ีสุด” ทั้งน้ีตามระเบียบ ส านกันายกว าดว้ยการสร างระบบบริหารกิจการบ านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ.2542 และปรับปรุงเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑ
บริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 สามารถจ าแนกองค ประกอบหลกัของการบริหาร
จดัการท่ีดีได  10 หลกัการ คือ  
   1)  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป นธรรม การ
บงัคบัการให เป นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบติัตาม กฎ กติกาท่ีตก
ล ง กั น ไ ว  
อย างเคร งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพความยติุธรรมของสมาชิก  
   2)  หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม การส งเสริม
สนบัสนุนให้ ประชาชนพฒันาตนเองไปพร อมกนั เพื่อให คนไทยมีความซ่ือสัตย์จริงใจ 
ขยนั อดทน มีระเบียบ วนิยั ประกอบอาชีพสุจริต จนเป นนิสัยประจ าชาติ 
   3)  หลกัความโปร งใส หมายถึง ความโปร งใสพอเทียบได ว า มี
ความหมายตรงกนัข าม หรือเกือบตรงกนัข ามกบัการทุจริตคอรัปชนั โดยท่ีการทุจริตคอรัป
ชนัให ความหมายในเชิงลบ และมีความน าสะพรึงกลวัแฝงอยู่ ความโปร งใสเป นค า
ศพัท ท่ีให แง มุมในเชิงบวกและใหค้วามหมายในเชิงสงบสุข  
   4)  หลกัความมีส วนร วม หมายถึง การกระจายโอกาสให ประชาชน
มี ส ว น 
ร่วมทาง การเมืองและการบริหารเก่ียวกับการตดัสินใจในเร่ืองต างๆ รวมทั้งการจดัสรร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส งผลกระทบต อวิถีชีวิตและความเป นอย ุู
ของประชาชน โดยการใหข้ อมูลแสดงความคิดเห็นให ค าแนะน าปรึกษา ร วมวางแผน ร

วมปฏิบติัรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนและการพฒันาขีดความสามารถของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร มี 
ส วนร วม  
   5)  หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหน้าท่ีความส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส ใจป ญหาสาธารณะของบ านเมืองและการกระตือรื
อร นในการแก ป ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต างและความกล
าท่ีจะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท าของตนเอง  
   6) หลักความคุ้มค า หมายถึง การบริหารจดัการ และใช้ทรัพยากรท่ีมี
จ ากดั เพื่อให เกิดประโยชน สูงสุดแก ส วนรวม โดยรณรงค ให คนไทยมีความ
ป ร ะ ห ยั ด  ใ ช ข อ ง อ ย า ง 



 44 

ค ุุมค า สร างสรรค สินค า และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข งขนัได ในเวที
โลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติให สมบูรณ ยัง่ยนื โดยม ุุงประโยชน สูงสุด
แก ส วนรวมในการบริหารการจดัการและการใช ทรัพยากรท่ีมีอย ุูอย างจ ากดั  
   7) หลกัการเป นองค กรแห งการเรียนรู้ หมายถึง องค กรท่ีมีการ
เสริมสร างจดัหาและ แลกเปล่ียนความรู้ตลอดจนน าความร ุูใหม่ท่ีมาจากภายนอกองค
กรและภายในองค กร จากในตวับุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน  
   8)  หลกัการบริหารจดัการ หมายถึง การบริหารจดัการภาครัฐยุคใหม่ (New 
Public Management) จะเน นว าประชาชนเป นป จจยัส าคญั เป นหัวใจของการ
บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ 
แนวใหม  เพราะ ประชาชนมีฐานะของการเป นพลเมือง และการเป นห ุุนส วนใน
การด าเนินกิจกรรมเป นส่ิงส าคญั เม่ือเป นพลเมืองและห ุุนส วน การปรึกษาหารือ 
ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล  ก า ร มี 
ส วนร วม การท างานอย างโปร งใส การท างานท่ีมีหลกัการ การยึดหลกันิติธรรม และ
ก า ร รั บ ฟ ง 
ความคิดเห็นของประชาชน  
   9)  หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีสร างให

บุคลากรในองค การได มีโอกาสเรียนร ุูร วมกนั โดยการศึกษาอบรมปฏิบติัทดลอง
และการพฒันาเป็นการด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ศกัยภาพในการปฏิบติังานตลอดจนปรับปรุง
พฤติกรรมให มีความพร อมในการปฏิบติัหน าท่ีในความรับผิดชอบให เกิดประโยชน

สูงสุดต อองค การ  
   10)  หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารท่ีมีความเร็วสูง โดย
น าขอ้มูล เสียง และวีดีทศัน์ มาเช่ือมโยงกนั เพื่อให้ ได สารสนเทศตามท่ีตอ้งการมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้มีผลกระทบในทางบวกต่อความสามารถในการบริหารจดัการและการเป

นองค กรเรียนรู้ช วยเสริมสร างความเข าใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ ระหว าง
เทคโนโลยสีารสนเทศ และความเป นองค กรเรียนรู้ 
  นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐเป็นการน าหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) และรางวลั
คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) มาปรับให้สอดคลอ้งกบั 
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ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2546-2550) การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
   1)  ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
   2)  เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ดงัภาพแสดง  
    ดงัภาพแสดง Model: เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ภาพท่ี 2.3 

6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุง่เนน้
ทรพัยากรบคุคล

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1. การน า
องคก์ร

2. การวางแผน
เชงิยทุธศาสตร์

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

7. ผลลพัธ์
การด าเนนิการ

เกณฑค์ณุภาพเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัการบรหิารจดัการภาครฐั

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

 
 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  1) ลักษณะส าคญัขององค์กร เป็นการอธิบายภาพรวมของส านักงานสภาพ 
แวดลอ้ม ในการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัผูรั้บบริการ ส่วนราชการและ
ชุมชน ส่ิงท่ีมีผลต่อการด าเนินการ และความทา้ทายท่ีส าคญัในเชิงยทุธศาสตร์  
  2) เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ   
 
  นอกจากน้ียงัได้ก าหนดกรอบช้ีวดัการยกระดบัมาตรฐานความรับผิดชอบของ
องคก์รต่อสังคม (Corporation Social Responsibility: CSR) ในองค์กร จ านวน 10 แนวทาง สู่
ความส าเร็จ ส าหรับกรอบท่ีใชใ้นการช้ีวดัและประเมินผลการท างานและพฒันา CSR ในองคก์ร
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แบ่งเป็น 10 ประเด็น หากน าไปใช้แลว้จะท าให้การด าเนินการ CSR ในองคก์รมีความย ัง่ยืนใน
ระยะยาว ประกอบดว้ย  
   1) การน าองค์กร ของผูน้ าระดบัสูงท่ีจะท าให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยมองตั้งแต่การก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยมและพนัธะสัญญา 
และการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั รวมไปถึงบรรยากาศเพื่อส่งเสริมและการปฏิบติัอยา่งมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม ไปจนถึงธรรมาภิบาลในองคก์ร  
   2)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีการจดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการ
จดัท า วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ โดยเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขององคก์ร รวมไป
ถึงการจดัท ากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนการจดัการความเส่ียงและการ
ถ่ายทอดกลยทุธ์ลงสู่การปฏิบติั 
   3)  ลูกคา้และตลาด โดยมองว่าองค์กรควรจะก าหนดความรับผิดชอบท่ี
องค์กรมีต่อลูกค้า คู่แข่งและตลาด การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าให้กับลูกค้าและตลาด เช่น 
การดูแล และคุม้ครองผูบ้ริโภค การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการกบัผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม การสนบัสนุนคู่คา้ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
   4)  ส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์กรควรจะจดัการ ไดแ้ก่ การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์รและสังคม 
   5)  การวดัวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยมุ่งท่ีจะเลือก รวบรวม 
วิเคราะห์ จดัการและปรับปรุงองค์ความรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมไปถึง
การถ่ายทอดความรู้ต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย  
   6)  ทรัพยากรบุคคล ควรมีการปฏิบติัต่อบุคลากรขององคก์ร โดยค านึงถึง
หลกัสิทธิมนุษยชน การจา้งงาน สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนกังาน การพฒันาและส่งเสริม
พนกังาน 
   7)  การส่ือสาร โดยมองไปท่ีการส่ือสารทั้งในมิติของภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์ร  
   8)  การจดักระบวนการ ซ่ึงเป็นการจดัการกระบวนการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์และบริการแก่ลูกคา้ขององคก์รอยา่งมีความรับผิดชอบ ไม่วา่จะในแง่ของการป้องกนั
และการจดัการผลกระทบจากธุรกิจ การจดัการของเสีย (Waste management) การจดัการ
ทรัพยากร การพฒันาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
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   9)  ภาครัฐและสังคม การด าเนินการตามระเบียบและการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสังคม โดยปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม รวมไปถึง
การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งองคก์ร  
   10) ผลลพัธ์ โดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์ของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมดา้นต่างๆ ขององคก์ร ผลลพัธ์ทางสังคมแบ่งเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ขณะท่ีผลลพัธ์ขององค์กร ดา้นลูกคา้และตลาด ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล ดา้นการส่ือสาร
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร และดา้นกระบวนการด าเนินธุรกิจ  
   จากความหมายของการพฒันาชุมชนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เราจะพฒันา
ชุมชนไดอ้ยา่งไร นกัวิจยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัต่างๆ พบวา่ ชุมชนจะพฒันาไดต้อ้งมา
จากสองส่วนคือ ส่วนแรกมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเอง และส่วนท่ีสองมา
จากการมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชน (องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) ดงันั้น การท่ีจะวิเคราะห์
และก าหนดคุณลกัษณะของชุมชนและองคก์รในชุมชนวา่มีส่วนร่วม จนก่อให้เกิดความเขม้แข็ง
ไดเ้พราะอะไร นกัวจิยัจึงไดอ้าศยัแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัน้ี 
 
 2.2.2  แนวคิดในการสร้างตวัช้ีวดัการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ส านกังานปลดักระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ (กุมภาพนัธ์ 2549) ไดก้ าหนดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาใน
ฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
  (1)  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ปัจจยัท่ีช่วยสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชาวบา้น และความศรัทธาในทางศาสนา การศึกษาหาความรู้ ทั้งใน
หมู่บา้นและนอกหมู่บา้น โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนท่ีใชส้ าหรับสัญจร และการขนส่งสินคา้ 
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัสูงสุด ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน นอกจากน้ี 
ความเขม้แข็งของชุมชนก็ช่วยเสริมปัจจยัดงักล่าวดว้ยเช่นกนั แนวคิดของมงคล ด่านธารินทร์ 
(2541) ดงักล่าวนั้น ก็ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัของ ประเวศ วะสี (2544) ท่ีวา่ “ในการส่งเสริมพลงั
ชุมชนตอ้งส่งเสริมการรวมตวัโดยใช้คุณธรรมหรือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยเ์ป็นตวัตั้ง ไม่ใช่
อ านาจสั่งการเป็นตวัตั้ง ไม่ใช่ใช้เงินเป็นตวัตั้ง ถา้เอาเงินเขา้มาใช้เพื่อส่งเสริมหนุนส่งการใช้
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คุณค่าความเป็นมนุษยก์็เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ เม่ือชุมชนเขม้แข็งทั้งในชนบทและในเมืองทัว่
แผ่นดิน จะแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาโสเภณี และ
ความรุนแรงต่างๆ การอนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เกิดการจดัองค์การแบบใหม่ 
ซ่ึงเป็นการจดัองคก์รโดยธรรม สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนัในการ
ปฏิบติัจริง เพื่อให้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม และศีลธรรม บูรณาการไปสู่ความ
เจริญอย่างแทจ้ริงและย ัง่ยืน” และส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
มกัจะใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาโดยวธีิการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีลกัษณะดงัน้ี 
   1) การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น 
การวิจยัคน้ควา้และแสวงหาความรู้ตามหลกัการของการวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกนั
เพียงว่า PAR นั้นมีวตัถุประสงค์มุ่งไปท่ีการแกปั้ญหาในการพฒันา เป็นการวิจยัท่ีด าเนินไป 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนผูร่้วมงานทั้งในกระบวนการวิจยัและในการมีหุ้นส่วนใช้เป็น
ประโยชน์ของการวจิยั 
   2) การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR จะ
มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้าง PAR เ ช่ือใน
ความสามารถของมนุษยท่ี์จะแกไ้ขตนเม่ือถึงคราวท่ีตนจะตอ้งตดัสินใจว่าจะท าอย่างไร ยงัเช่ือ
ต่อไปวา่การศึกษาควรเป็นการศึกษาท่ีใหป้ระชาชนมีความมัน่ใจวา่เขาสามารถท าอะไรบางอยา่ง
ให้แก่ตนเองได ้PAR ยงัเช่ือดว้ยเหมือนกนัวา่ การศึกษาควรเป็นการศึกษาท่ีให้การเรียนรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อตน 
   3) การวิจยัแบบPARมีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
กระบวนการวิจยัท่ีมีการปฏิบติัพลิกแพลง น าเอาการปฏิบติักบัการพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อการ
สะทอ้นกลบัรวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งมีเหตุผล โดยวิธีการท าให้การวิจยั
เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบติั และการพิจารณาไตร่ตรองเป็น
ผลสะทอ้นต่อไป ยิง่กวา่นั้นยงัท าให้เกิดเป็นมาตรฐานตามความตอ้งการดา้นการเมือง การปกครอง 
วฒันธรรม สภาวะทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน PAR อาศยัการยอมรับของ
ประชาชนในส่ิงท่ีประชาชนมีอยูแ่ละมีจริง อาศยัภูมิปัญญาท่ีถูกตอ้งตามท่ีประชาชนได้ สืบทอด
ต่อเน่ืองเป็นประสบการณ์อย่างหลากหลาย  ดงันั้น PAR จึงให้น ้ าหนักต่อการเรียนรู้ต่อ
ประสบการณ์เป็นอยา่งมาก 
   4)  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
กระบวนของการท างานร่วมกนั อนัตอ้งอาศยัการสืบสวนคน้ควา้หาปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนั
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เป็นกลุ่ม วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญญา (ทางเศรษฐกิจ สังคม ทางการเมือง การปกครอง ทาง
วฒันธรรม และทางส่วนบุคคล) รวมกนัเป็นกลุ่มและเหนือส่ิงอ่ืนใด ตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัเป็น
กลุ่มในการแก้ปัญหานั้นๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นยงัเป็นกระบวนการวิจยั 
ท่ีค่อนขา้งจะล าเอียงไปในดา้นกระบวนประชาธิปไตย 
   5) การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
วิธีการวิจยัท่ีมีการใชรู้ปแบบของ PAR ในการวิจยัมาก โดยเฉพาะการวิจยัในชุมชนโดยกระตุน้
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีเขา้ใจหลกัการวิจยัแบบ PAR ท่ีมุ่งเนน้การแสวงหาความรู้
ในการแกปั้ญหาของตน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือกลุ่มคนยากคนจน และคนท่ีดอ้ยโอกาสดว้ย
การวางพื้นฐานของการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานพฒันาทั้งหลายกบัชุมชนเช่นน้ี นบัเป็น
การเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการท่ีจะปลดปล่อย ให้ประชาชนแกปั้ญหาของตนเองไดต้ามความ
เช่ือวา่คนตอ้งพฒันาตนเอง 
   6) การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือว่าถ้าเราใช้การวิจัย
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเรียกว่า PAR อย่างถูกตอ้งเราจะพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนอย่าง
นอ้ย 3 ประการ คือ  
    6.1) ประชาชนไดรั้บการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
    6.2) ประชาชนมีการกระท ามากข้ึน  
    6.3) ประชาชนมีการเผยแพร่พลงัความรู้กนัมากข้ึน  
    กระบวนการของ PAR นั้นมิใช่เพียงการสืบคน้ปัญหาและการแกปั้ญหา
เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการกระตุน้ใหป้ระชาชนมีการกระท าต่อปัญหาเหล่านั้น การกระท าอยา่ง
หน่ึงอย่างใดต่อปัญหาท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ผลสุดทา้ย
ประชาชนมิไดเ้พียงเรียนรู้การแกปั้ญหาแต่ไดเ้พิ่มพูนความรู้ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ียาก
ไปกวา่น้ี 
  (2)  แนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชน 
   ไดส้รุปและตดัตอนมาจากหนงัสือเขียนโดย สัญญา สัญญาวิวฒัน์ ช่ือทฤษฎี
และกลยทุธ์การพฒันาสังคม (สัญญา  สัญญาววิฒัน์, 2543: 69 – 72) 
   การพึ่งตนเอง (Self – Reliance) ในท่ีน้ีหมายถึง ความสามารถในการด ารง
ตนอยู่ได้อย่างอิสระมัน่คง สมบูรณ์ การพึ่ งตนเองได้ มีทั้ งระดบัปัจเจกชนและชุมชน ค าว่า 
“ปัจเจกชนพึ่งตนเองได้” หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระ เช่น สามารถ
แยกตวัออกมาอยูต่่างหากจากพ่อแม่ มีความมัน่คงในชีวิต สามารถเล้ียงตวัเองได ้ตดัสินใจเร่ือง
ส าคญัๆ ไดห้รือสามารถขอค าแนะน าของผูอ่ื้นมาประกอบการตดัสินใจของตน 
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   ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีการกระท าระหว่างกนัอย่างสม ่าเสมอตามกฎ 
ระเบียบของสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนหรือเป้าหมายร่วมกนั ณ พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง
เป็นเวลานานพอสมควร ดงันั้น การพึ่งตนเองไดข้องชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชนมีความสามารถ
ดงักล่าวขา้งตน้ ชุมชนท่ีใชท้ฤษฎีน้ีเป็นชุมชนในชนบท อนัเป็นชุมชนท่ีมีประชากรไม่หนาแน่น
มีโครงสร้างทางสังคมไม่ซบัซ้อน ประชาชนมกัเป็นผูนิ้ยมความซ่ือสัตย ์เคร่งครัดประเพณี และ
ไม่ค่อยเขา้ใจบทบาทของผูอ่ื้นนอกจากพวกตนมากนกั 
   โดยสังเขปแนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชนบท  การท่ีชุมชนบทจะพึ่งตนเอง
ไดจ้ะตอ้งมีการพึ่งตนเอง 5 ดา้นดว้ยกนั คือ 
   1) การพึ่งตนเองไดท้างเทคโนโลยี (Technological Self – Reliance) หมายถึง 
การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวตัถุ (เช่น เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล) และ
เทคโนโนโลยทีางสังคม (เช่น การรู้จกัวางโครงการ รู้จกัจดัการมนุษยส์ัมพนัธ์) เป็นตน้ การรู้จกั
ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาให้คงสภาพดีอยูเ่สมอเพื่อใชง้าน   เทคโนโลยีในความหมายน้ี 
รวมทั้งของสมยัใหม่และดั้งเดิมในทอ้งถ่ินเรียกวา่ “ภูมิปัญญาชาวบา้น” (Folk – Wisdom) ดว้ย 
   2)  การพึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ (Economic Self – Reliance) หมายถึง 
ความสามารถด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจ (ท ามาหาเล้ียงชีพ) ท่ีมีความมัน่คงสมบูรณ์พูนสุขพอควร 
หรือหากมองในแง่ความสมดุลระหวา่งอุปสงค์และอุปทาน จุดสมดุลก็จะตอ้งสูงพอสมควรถึง
ขั้นสมบูรณ์พนูสุขดงักล่าว 
   3)  การพึ่งตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Self – 
Reliance) ทรัพยากรธรรมชาติในท่ีน้ี หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติในชุมชนหรือ
สามารถหามาไดจ้ากธรรมชาติ การพึ่งตนเองไดท้างธรรมชาติ หมายถึง การมีทรัพยากร ธรรมชาติ 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินั้น และความสามารถในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ ด ารงอยู่ไม่ให้เส่ือมเสียหมดส้ินไป หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติมากนั้น ตวัอย่าง
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน ป่าไม้ สัตว์บกและสัตวน์ ้ า รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีค่าและมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ 
   4)  การพึ่งตนเองไดท้างจิตใจ (Psychology Self – Reliance) ในทฤษฎีน้ี
หมายถึง สภาพจิตใจท่ีกลา้แขง็ในการท่ีจะต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงชีพ และการพฒันา
ชีวิตให้กา้วหนา้ยิ่งข้ึน ในการปกครองของตนเอง ในการป้องกนักิเลสตนัหา ไม่ให้ โลภ โกรธ 
หลง หรืออยากได ้อยากมี จนเกินความสามารถของตน 
   5)  การพึ่งตนเองไดท้างสังคม (Social Self – Reliance) หมายถึง ภาวการณ์
ท่ีคนกลุ่มหน่ึง ๆ มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น มีผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน ากลุ่มคน
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เหล่าน้ีปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ หรืออาจขอความช่วยเหลือจากภายนอกก็ได ้กลุ่มคนท่ีหมายถึงน้ีตอ้งมี
ขนาดใหญ่พอสมควร เช่น หมู่บา้นขนาดใหญ่ หรือต าบลในปัจจุบนัของไทย เป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถระดบัหน่ึง ติดต่อสัมพนัธ์กนัดว้ยดีและสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นปัจจยัยอ่ยน าไปสู่
ความเป็นปึกแผน่แน่นหนาและการมีผูน้ าท่ีดีดงักล่าว 
   ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่า หากองค์กรต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคชุมชนมีความ
เขม้แข็งและมีส่วนร่วมกนัในการด าเนินงานแลว้ คุณลกัษณะอย่างหน่ึงท่ีส าคญัท่ีเห็นไดช้ดั คือ 
คุณธรรมในการบริหารจดัการองคก์รเป็นส่ิงส าคญัหรือเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนให้เกิด
ความเขม้แข็งขององค์กร นกัวิจยัไดอ้ธิบายต่อถึงแนวทางการพฒันางานวิจยัว่าหากมีการปรับ
และประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมเหล่าน้ีเขา้กบัการด าเนินงานร่วมกนัทั้งสองฝ่าย (ทั้งภาคชุมชนและภาค
องคก์รชุมชน) จะก่อใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร  
 
 2.2.3  แนวคิดในการสร้างตวัช้ีวดัของการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีรายละเอียดดงัน้ี 
  การก าหนดแนวคิดต่างๆ ในการสร้างตวัช้ีวดัของการประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมในการ
วิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาแนวคิดต่างๆ เก่ียวกบัคุณธรรมทั้งส้ิน 3 หลกัการ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกนั 
ไดแ้ก่ แนวคิดปรัชญาและญาณวิทยาในเร่ืองคุณธรรมระหว่าง แนวคิดของอริสโตเติล เปรียบเทียบ 
กบัแนวคิดคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และแนวคิดคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีนกัวจิยัไดอ้อกแบบการวจิยัไว ้มีรายละเอียดดงัน้ี  
  (1)  แนวคิดคุณธรรมของอริสโตเติล (Aristotle) 
   อริสโตเติล มองวา่ คุณธรรม จริยธรรมท าให้มนุษยม์องเห็นแต่ส่ิงท่ีมีคุณค่า
เป็นลักษณะคุณธรรมเชิงพุทธิปัญญา ซ่ึงเกิดจากการเรียนการสอน การได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมจริยธรรมท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีอยูใ่นธรรมชาติของมนุษย ์ตอ้ง
อาศยัการอยู่ร่วมกนั ประพฤติปฏิบติัอย่างถูกตอ้งร่วมกนัคุณธรรมจริยธรรมจะตอ้งมีลกัษณะ
สภาวะความเป็นกลาง ความดีหรือลกัษณะทางสายกลางเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากเพราะตอ้งสลดั ส่ิงท่ี
ติดอยูท่ี่ปลายทั้งสองดา้นท่ีเป็นความเขม้ขน้และความอ่อนดอ้ยออกเสียก่อน การท าไดก้็จะเขา้ถึง
ความดี ความดีท่ี อริสโตเติล กล่าวถึง คือ การอยูดี่ ท  าดีและชีวิตประสบความสุขโดยมุ่งหวงัให้
ทุกอยา่งเป็นไปตามสภาวการณ์หรือเป็นไปตามธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง หลกัทฤษฎีทางจริยธรรม
ของ อริสโตเติล สามารถน ามาปรับใช้กบัหลกัการบริหารไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลกัการว่า
ดว้ยความดี ความสุขและทางสายกลาง เป็นตน้ การน ามาใชเ้พื่อปลูกฝังให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
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ฝักใฝ่ในความดีก็จะท าให้สังคมมีความสงบสุข จากทฤษฎีริยศาสตร์ของ อริสโตเติล (Aristotle) 
สามารถสรุปไดว้า่  



 53 

   1)  มนุษยต์อ้งด าเนินชีวติไปตามหลกัเหตุผล 
   2)  การด าเนินชีวิตของมนุษยค์วรปฏิบติัไปตามทางสายกลาง  ท าชีวิตให้
สงบเนน้ในเร่ืองของจิตใจ 
   3)  ความดีของมนุษยมี์ 3 ประการ 
    3.1)  ความดีภายนอก หมายถึง ความดีท่ีเกิดจากการกระท าของคนนั้น ๆ 
แลว้ไดส่ิ้งตอบแทน 
    3.2)  ความดีทางวญิญาณ เช่น การท าความดีดว้ยจิตวิญญาณ , การท างาน
ดว้ยจิตวญิญาณท่ีดี 
    3.3)  ความดีทางร่างกาย หมายถึง ร่างกายของมนุษย ์ท่ีมีสุขภาพกายท่ีดี 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
 
   นอกจากน้ีย ังได้อธิบายถึงการก่อเกิดคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็น
หลกัการท่ีมนุษยใ์นสังคมควรยึดถือปฏิบติั เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขในสังคม ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดคุณธรรมและจริยธรรมข้ึนในสังคมตลอดมา เน่ืองจากมีความพยายามท่ี
ต้องการสร้างหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นสากลให้บุคคลเกิดความรู้สึกในเร่ืองของ
คุณธรรมและจริยธรรมในแนวทางท่ีสอดคล้องกบัพฤติกรรม แหล่งก่อก าเนิดของคุณธรรม
จริยธรรมอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ  
   1)  แหล่งก าเนิดภายในตวับุคคล  
    แหล่งท่ีเกิดของคุณธรรมว่าเป็นคุณธรรมอันเกิดจากปัญญา และ
คุณธรรมอนัเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมวา่ คุณธรรมอนัเกิดจากปัญญา เป็นคุณธรรมในระดบั
ปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ผูท่ี้มีสติปัญญามกัจะสามารถพฒันาจริยธรรมได้ด้วยหลกัของการคิด
ไตร่ตรอง ส่วนคุณธรรมอนัเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้น เป็นคุณธรรมท่ีเกิดจากการปฏิบติั
จริงดว้ยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกนั เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งซ่ึงน าไปสู่สภาวะของ
ความเป็นสุข  แหล่งก าเนิดน้ีกล่าวถึงพื้นฐานของมนุษยท่ี์ไดม้าจากธรรมชาติเป็นตวัก าหนด ซ่ึง
แบ่งแยกออกเป็น 2 ประการ คือ 
    1.1) ตวัก าหนดมาจากพนัธุกรรมท่ีส่งทอดมาจากบรรพบุรุษ มนุษยเ์กิด
มาพร้อมดว้ยคุณภาพของสมองท่ีจะพฒันาข้ึนเป็นความเฉลียวฉลาดดา้นปัญญา โดยไดรั้บการ
ถ่ายทอดส่วนน้ีมาจากบรรพบุรุษ โดยผา่นกระกระบวนการทางพนัธุกรรม การพฒันาของสมอง
จะด าเนินไปตามรหสัพนัธุกรรมท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่เกิด แมว้า่การพฒันาดา้นการคิดและสติปัญญา
จะเจริญพฒันา ต่อมาภายใตอิ้ทธิพลของการอบรมเล้ียงดูและส่ิงแวดลอ้ม แต่คุณภาพของสมองท่ี
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บุคคลไดรั้บจะเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ ดงัเช่น ท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงตรัสรู้ธรรมไดด้ว้ยตนเองดว้ย
ปัญญาของพระองค์ แต่การเกิดมโนธรรมในมนุษย ์พระองค์ได้ทรงแบ่งประเภทของบุคคล
ออกเป็นดอกบวัประเภทต่างๆ บุคคลท่ีเป็นประเภทดอกบวัท่ีอยู่บานชูช่อเหนือน ้ า คือ บุคคลท่ี
สามารถเรียนรู้และประจกัษใ์นความดีและความชัว่ดว้ยปัญญานัน่เอง ส่วนบุคคลท่ีเป็นประเภท
ดอกบวัประเภทอ่ืนๆ ก็อาจสามารถรู้ผิดชอบชั่วดีได้ด้วยการอบรมสั่งสอนตามระดับความ 
สามารถของสติปัญญา นอกจากน้ี สัญชาตญาณแห่งชีวิต (Life instinct) ของมนุษย ์ท าให้มนุษย์
คิดหาแนวทางในการท่ีจะมีชีวิตอยูร่อด และการมีสติปัญญาในระดบัท่ีสูง ท าให้มนุษยส์ามารถ
คิด พิจารณา และแยกแยะเหตุและผลไดเ้พื่อมีชีวติอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    1.2) ตัวก าหนดมาจากสภาพจิต จากแนวความคิดท่ีว่าจริยธรรมมี
แหล่งก าเนิดจาก ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี ซ่ึงเกิดข้ึนจากมโนธรรมท่ีอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด ดงันั้น 
แหล่งก าเนิดของคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นคุณภาพของสมองในการคิด และคุณภาพของจิต
ท่ีสามารถแยกแยะความถูก ความผิดไดเ้ป็นพื้นฐาน สภาพของจิตนั้นท าให้บุคคลจดจ าส่ิงท่ีเป็น
เคียดแคน้ บาดหมางใจ หรือรู้สึกผิดตลอดเวลากบัการตดัสินท่ีพลาดพลั้งไป ดงันั้นสภาพจิต
ก่อใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สึกท่ีอาจน าไปสู่การมีคุณธรรมและจริยธรรมและการขาดคุณธรรม
และจริยธรรมไดเ้ท่าๆ กนั 
    แต่อย่างไรก็ตามคุณธรรมและจริยธรรมมีความสัมพนัธ์กบัสติปัญญา 
นกับริหารการศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดา้นสติปัญญา ยอ่มไดเ้ปรียบในดา้นความคิดและการแสวงหา
เหตุผล และสามารถพิจารณาผลท่ีจะบงัเกิดข้ึนจากการกระท าของตนได ้นกับริหารท่ีมีสติปัญญา
ในระดบัสูงจะเป็นผูท่ี้สามารถคิดแกปั้ญญา โดยยึดหลกัเหตุผลท่ีให้ประโยชน์สุขแก่ตนเองและ
ไม่ท าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนในภายหลงัได้ ซ่ึงกล่าวได้ว่าเกิดเป็นผลประโยชน์ท่ียงั
ความสุขมาใหอ้ยา่งย ัง่ยนื  
   2)  แหล่งก าเนิดภายนอกตวับุคคล  
    ส่วนสาเหตุภายนอกตวับุคคล ในการท่ีบุคคลนั้นจะท าความดี หรือละ
เว้นการกระท าท่ีไม่น่าพึงปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้ น สาเหตุท่ีส าคัญ คือ คนรอบข้าง 
กฎระเบียบ สังคม วฒันธรรมและสถานการณ์ท่ีบุคคลประสบอยู ่นอกจากสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน การมีหรือการขาดแคลนส่ิงเอ้ืออ านวยในการท างาน ตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในท่ี
ท างาน กลุ่มเพื่อนและวฒันธรรมในองค์กร จะมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน และสุขภาพจิต 
ตลอดจนความสุขความพอใจในการท างาน ซ่ึงอิทธิพลท่ีเป็นผลต่อการเกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมในประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมมีข้ึนในสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่
เป็นรากฐานของแหล่งคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายได ้ดงัน้ี  
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    2.1)  อิทธิพลของค าสาบานกฎหมาย ระเบียบและวนิยั หลกัจริยธรรมท่ี
ไดจ้ากค าสาบาน ถือเป็นราชประเพณีท่ีผูบ้ริหารบา้นเมืองตอ้งกระท า นอกจากกฎหมายท่ีระบุไว้
เป็นจริยธรรมหรือวินัยของผูป้ฏิบติังาน การให้ค  าสาบานจึงเป็นการก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็น
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นเง่ือนไขผูกมดัดว้ยวาจาท่ีเช่ือมโยงกบัความศกัด์ิของพิธีกรรม ซ่ึงท า
ใหเ้กิดเป็นขอ้ก าหนดแนวทางความประพฤติ ซ่ึงมีวฒันธรรมเป็นตวัก ากบัอยูด่ว้ย และอาจกลาย
มาเป็นกฎเกณฑ์ในท่ีสุด ส่วนในเร่ืองของกฎหมายในปัจจุบนั นกับริหารตอ้งค านึงถึงหลกักฎหมาย 
อย่างเป็นธรรม กฎหมายบา้นเมืองเป็นตวัก าหนดคุณธรรมและจริยธรรมในดา้นการกระท าต่อ
กนัในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ เพื่อขจดัความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนในประเทศ
นั้นๆ ประชาชนจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเป็นเป็นกฎหมายส าหรับ
ประชาชนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินชีวติประจ าวนัซ่ึงเป็นเร่ืองของคุณธรรมและ 
    2.2)  อิทธิพลของศาสนา ทุกศาสนาย่อมมีค าสั่งสอนเป็นศีลและธรรม
ให้บุคคลผูน้บัถือและศรัทธาให้การยอมรับและเช่ือฟัง พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามโดยไม่มีเง่ือนไง 
ดงัเช่น พุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทย ไดก้ล่าวแถลงธรรมในการบริหาร
จดัการและการปกครองแผ่นดินของพระมหากษตัริย ์อนัไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัร 
ราชสังคหวตัถุ และราชวสดีธรรม เป็นต้น ซ่ึงธรรมเหล่าน้ีอันท่ีจริงแล้วเป็นหลักธรรมท่ี
ขา้ราชการ ผูบ้ริหารและผูป้ระกอบวชิาชีพต่างๆ ควรยดึถือปฏิบติัตามดว้ย  
 
   นอกจากน้ียงัมีการให้ความหมายของคุณธรรมแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ 
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542: 190) ไดใ้ห้ความหมายของ คุณธรรมวา่ หมายถึง 
สภาพคุณงามความดีหรือหนา้ท่ีอนัพึงมีอยูใ่นตวั 
   ลิขิต  ธีรเวคิน  (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณธรรม คือ จิตวิญญาณของปัจเจก
บุคคล ศาสนาและอุดมการณ์ เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมดว้ยปัจเจกบุคคลตอ้ง
มีวิญญาณ สังคมตอ้งมีจิตวิญญาณ คุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ท่ีการกล่อมเกลาเรียนรู้ โดย 
พอ่แม่ สถาบนัการศึกษา ศาสนา พรรคการเมืองและองคก์รของรัฐ 
   รองศาสตราจารย ์ ดร.ทศันา  แขมมณี  (2546: 4) ได้ให้ความหมายไวว้่า 
คุณธรรม หมายถึง คุณลกัษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ี์เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งดีงาม 
ซ่ึงเป็นภาวะนามธรรมอยูใ่นจิตใจ  
   คุณธรรม อาจแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ virtue หรือ morality ก็ได ้คุณธรรม
เป็นนามธรรมหรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจิตใจ เร่ืองของความดี ท่ียากจะให้ความหมายจนเป็นท่ี
ยอมรับของทุกคนได้ การให้ความหมายมีมากมาย หลายทศันะ และหลายระดบั ตั้งแต่ระดบั 
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คนธรรมดา จนถึงขั้นสูงของผูท่ี้เป็นเทพชั้นพรหม เพื่อให้บรรลุถึงขั้นโลกุตรธรรม จากความ
หลากหลายของการให้ความหมายของคุณธรรมดงักล่าว ผูท่ี้ประกาศตวัเองวา่มีคุณธรรม จึงอาจ
ไม่ใช่ผูมี้คุณธรรมตามความหมายของคุณธรรมท่ีแทจ้ริงหรือตามความหมายของคนอ่ืนหรือกลุ่ม
อ่ืนก็ได ้ตวัอยา่งความหมายของคุณธรรม เช่น  
     1)  คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี หรือสภาพคุณงามความดี
ทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผูไ้ม่กล่าวเทจ็โดยหวงัประโยชน์ส่วนตนอยา่งเคยชิน
และสม ่าเสมอ เป็นคุณธรรมประการหน่ึง โดยค าว่า “คุณ” หมายถึง ความดีท่ีมีประจ าอยู่ใน 
ส่ิงนั้นๆ ในขณะท่ีค าวา่ “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความจริง ความถูกตอ้ง  
     2)  คุณธรรม หมายความ รวมถึง เมตตา กรุณา เสียสละ ซ่ือสัตย ์
อดทน เหล่าน้ี หากผูใ้ดประพฤติปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจของผูน้ั้น 
     3)  คุณธรรมเป็นวิถีแห่งความดีงามในการด ารงชีวิต ยิ่งมีคุณธรรม
มากเท่าใดก็จะยิง่มีความโนม้เอียงในการท าความดีมากข้ึน 
     4)  คุณธรรมเป็นคุณภาพจิตฝ่ายดีท่ีควบคุมให้คนมีความประพฤติดี 
เป็นความเช่ือของคนส่วนใหญ่ เป็นส่ิงงดงามท่ีจะส่งผลให้เกิดการกระท าท่ีเป็นประโยชน์และ
ความดีท่ีแทจ้ริงต่อชุมชน 
     5)  คุณธรรม หมายถึง คุณภาพของจิตใจท่ีเขา้ถึงความดีงาม เป็นคุณ
งามความดีในตวัของมนัเอง เป็นส่ิงท่ีบุคคลยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดีงามมีประโยชน์มากและมีโทษ
นอ้ย 
     6)  คุณธรรม หมายถึง ความเขา้ใจและความรู้สึกถึงความงดงามความ
ดีนั้น แลว้น ามาใช้เป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิต ดงันั้น คุณธรรมจึงเป็นบ่อให้เกิดความมี
จริยธรรมนัน่เอง 
     7)  คุณธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิด เป็นสภาพคุณงามความดีอยูภ่ายใต้
จิตใจของคนท่ีจะส่งให้มีการกระท าแต่ส่ิงดี ท่ีควรปฏิบติั เช่น ความยุติธรรม ความจริงใจ และ
ความเมตตา 
   นกัปรัชญาต่างประเทศกล่าวถึงความหมายของคุณธรรมไว ้เช่น โสคราตีส 
(Socrates) แบ่งลกัษณะส าคญัของคุณธรรมออกเป็น 5 ประการ คือ    
     1)  ความรู้ (Wisdom)  
     2)  การปฏิบติัหนา้ท่ีทางศาสนา (Deity)  
     3)  ความกลา้หาญ (Courage)  
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     4)  การควบคุมตนเอง (Self-control) 
     5)  ความยติุธรรม (Justice) 
   ส่วนพลาโต (Plato) เห็นวา่ คุณธรรม (virtue) มีความหมายคลา้ยกบั จริยธรรม 
(ethics) โดยคุณธรรมเป็นความรู้ (knowledge) หรือ virtue is knowledge นอกจาก น้ี คุณธรรมไม่
สามารถเกิดข้ึนเองหรือเกิดข้ึนโดยบังเอิญได้ แต่เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้ (learning  
process) หรือการ มีประสบการณ์ (experiences) และคุณธรรมตอ้งเกิดจากความรู้ท่ีไม่ใช่ทฤษฎี 
โดยเป็นความรู้จากการปฏิบติั พลาโตยงัแบ่งลกัษณะส าคญัของคุณธรรมออกเป็น 4 ประการ คือ  
     1)  ปัญญาหรือปรีชาญาณ (Wisdom)  
     2)  ความกลา้หาญ (Courage)  
     3)  การรู้จกัประมาณ / เดินสายกลาง (Temperance)  
     4)  ความยติุธรรม (Justice) 
 
   จากความหมายของคุณธรรมท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า คุณธรรม หมายถึง   
หลกัของความดี ความงาม ความถูกตอ้ง ซ่ึงจะแสดงออกมาโดยการกระท า ทางกาย วาจาและ
จิตใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นหลกัประจ าใจในการประพฤติปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสัยเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ต่อตนเองผูอ่ื้นและสังคม 
  (2) แนวคิดคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
   แนวคิดคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ
ของ ทศพิธราชธรรม ซ่ึงเดิม ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรมของพระราชาหรือราชธรรม ท่ี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพุทธด ารัสไวใ้นพระไตรปิฎก มหาหังสชาดก แม้ในอดีต
ทศพิธราชธรรมจะไดช่ื้อวา่เป็นหลกัธรรมท่ีพระราชาหรือผูน้ าประเทศจะพึงปฏิบติั และบางคน
อาจคิดวา่ทศพิธราชธรรมเป็นของสูงหรือไกลตวั ควรจะเป็นเร่ืองของพระราชาหรือผูน้ าประเทศ
เท่านั้น แต่ต่อมา ไดมี้การขยายขอบเขตการน าทศพิธราชธรรมไปปรับใช้ให้กวา้งขวางข้ึน โดย
นักบริหารจดัการและสามญัชนก็สามารถยึดถือและน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั เพื่อเป็น
หนทางไปสู่ความดีงาม ความสุข ความมัน่คง และความเจริญกา้วหน้าในชีวิตไดเ้ช่นกนั ฉะนั้น 
จึงกล่าวไดว้่า ทศพิธราชธรรม หมายถึง หลกัธรรมในการบริหารจดัการและในการด ารงชีวิต 
10 ประการท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานควรยึดถือเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง หลัก 10 ประการของ
ทศพิธราชธรรมถือวา่เป็นหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมดว้ย 
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   1)  ทาน คือ การให้ นอกเหนือจากการบริจาคเป็นทรัพยสิ์นหรือส่ิงของแก่ 
ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้กทุกข์ไดย้ากแลว้ อาจจะให้น ้ าใจแก่ผูอ่ื้นไดด้ว้ย เช่น ให้ก าลงัใจ
แก่ผูต้กอยูใ่นห้วงทุกข ์ให้ขอ้แนะน าท่ีเป็นความรู้แก่ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้รอยยิ้ม 
และปิยวาจาแก่ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู รวมถึงบุคคลท่ีมารับบริการ เป็นตน้ 
   2)  ศีล หรือ ศีลงั คือ ความประพฤติท่ีดีงาม อยู่ในศีลในธรรมตามหลัก
ศาสนาของแต่ละคน เป็นตน้วา่ ยดึถือศีล 5 ตามหลกัพระพุทธศาสนา   
   3)  บริจาค หรือ ปริจาคะ คือ ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละความสุข
ส่วนตน เพื่อความสุขหรือประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงอาจจะเป็นครอบครัว หน่วยงาน หรือเพื่อน
ร่วมงานก็ได ้เช่น การบริจาคทุนทรัพยช่์วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และการเสียสละร่างกาย อวยัวะ
หลังตายแล้วเพื่อการศึกษา เป็นต้น โดยทัว่ไป การเสียสละไม่ว่าส่ิงใดก็ตาม ถือเป็นการลด
ความเห็นแก่ตวั ซ่ึงลว้นมีส่วนช่วยใหส้ังคมดีข้ึนทั้งส้ิน 
   4)  ความซ่ือตรง หรือ อาชวะ คือ การด าเนินชีวิตและปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ดว้ยความเป็นคนตรง ความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวงผูอ่ื้น เช่น ไม่คิดคดทรยศ
ต่อประเทศชาติและประชาชน หรือไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวงทั้งเวลา ทรัพยสิ์นของหน่วยงานตน 
แม้จะได้ทรัพย์สินไปมากมาย แต่เงินบาปท่ีได้ไปก็จะเป็นส่ิงอัปมงคลท่ีท าให้ผู ้นั้ นไม่
เจริญกา้วหนา้ ถูกคนรุมสาปแช่ง และแมค้นอ่ืนจะไม่รู้ แต่ตวัผูก้ระท ายอ่มรู้อยูแ่ก่ใจ และไม่มีวนั
จะมีความสุขกาย สบายใจ เน่ืองจากเกรงกลวัคนอ่ืนจะมารู้ความลบัตลอดไป ผูท่ี้ประพฤติตน
ด้วยความซ่ือตรง แม้ไม่ร ่ ารวยเงินทอง แต่จะมัง่คัง่ด้วยมิตรท่ีจริงใจ ตายไปก็ตายตาหลับ  
ลูกหลานก็ภาคภูมิใจ เพราะไม่ตอ้งแบกรับความอบัอายท่ีมีบรรพบุรุษเป็นคนโกงชาติบา้นเมือง 
   5)  ความอ่อนโยน หรือ มทัวะ คือ ความสุภาพอ่อนโยน มีอธัยาศยัไมตรี 
และไม่เยอ่หยิ่ง ถือตวัต่อคนทั้งหลาย รวมทั้งไม่ติดยึดกบัระบบเจา้ขุนมูลนาย เม่ือเป็นเช่นน้ี คน
ทัว่ไปก็จะตอ้นรับ เพราะอยูใ่กลแ้ลว้สบายใจ 
   6)  ความเพียร หรือ ตปะ คือ การด ารงชีวิตและการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน
อยา่งไม่ยอ่ทอ้ ไม่ทอ้ถอย ไม่ลดละเบ่ือหน่ายในกิจทั้งปวง แต่ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความ
มุมานะ ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายจนประสบความส าเร็จ ความเพียรน้ีจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
เม่ืองานส าเร็จ และยงัสอนใหสู้้ชีวติ ไม่ถดถอย ทอ้แท ้หรือยอมแพอ้ะไรง่ายๆ  
   7)  ความไม่โกรธ หรือ อกัโกธะ คือ การไม่โมโหหรือโกรธง่าย ไม่ลุแก่
อ านาจ ถึงแมใ้นหลายสถานการณ์จะท าไดย้าก แต่ถา้สามารถฝึกฝน ไม่ให้เป็นคนโมโหง่าย และ
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พยายามระงบัยบัย ั้งความโกรธอยู่เสมอ จะเป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น ท าให้สุขภาพจิตดี 
หนา้ตาผอ่งใส ท าใหรั้กษามิตรไมตรีกบัผูอ่ื้นไวไ้ด ้อนัมีผลใหค้นรักและเกรงใจ  
   8)   ความไม่เบียดเบียน หรือ อวิหิงสา คือ การไม่บีบคั้นกดข่ีผูอ่ื้น รวมทั้ง
การไม่ใชอ้  านาจไปบงัคบั หรือหาเหตุกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นดว้ย และนอกจากไม่เบียดเบียนคนดว้ยกนั
แลว้ ยงัไม่ควรเบียดเบียนธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสัตวอี์กดว้ย มิฉะนั้น ผลร้ายจะยอ้นกลบัมา
สู่ผูเ้บียดเบียนและสังคม อย่างท่ีเห็นกนัทัว่ไปท่ีเกิดภยัธรรมชาติต่างๆ ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ี
มนุษยไ์ปเบียดเบียนธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีไม่เบียดเบียนคนทัว่ไป ก็ควรมีความ
กรุณาแผไ่ปอยา่งทัว่ถึงดว้ย 
   9)   ความอดทน หรือ ขนัติ คือ การทนต่อโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ 
การทนต่อความยากล าบาก ไม่ทอ้ถอย และไม่หมดก าลงักาย ก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวิต และท า
หน้าท่ีการงานต่อไปจนส าเร็จ รวมทั้งไม่ย่อทอ้ต่อการท าคุณงามความดี ความอดทนจะท าให้
ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งปวงไม่วา่เล็กหรือใหญ่ และจะท าใหแ้กร่งข้ึน เขม้แขง็ข้ึน 
   10)   ความเท่ียงธรรม หรือ อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรม ความรอบคอบ 
ความถูกตอ้ง ความหนกัแน่น ไม่เอนเอียงหวัน่ไหวดว้ยค าพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด เป็น
การท าอะไรด้วยความรอบคอบ ด้วยความถูกต้อง มิใช่ด้วยความถูกใจ รวมตลอดไปถึงการ 
ยกยอ่งผูป้ระพฤติดีประพฤติชอบ ขณะเดียวกนั ใหนิ้นทาหรือไม่สนบัสนุนผูก้ระท าผดิ 
   จากหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมท่ีไดศึ้กษา
และประมวลจากพระบรมราชโชวาทและทศพิธราชธรรมขา้งตน้  ผูเ้ขียนไดน้ ามาปรับประยุกต์
และสรุปรวมเป็นหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ ดงัน้ี 
   หน่ึง การรักษาความสัจ ค าวา่ สัจ หรือ สัจจะ แปลวา่ ความจริง ความจริงใจ 
เช่น ท างานร่วมกนัตอ้งมีสัจจะต่อกนั ส่วนการรักษาความสัจ หมายถึง ความจริงต่อตวัเองท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัตนแต่ส่ิงท่ีเป็นธรรมเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตวัเองและแก่ส่วนรวม ปฏิบติังานหรือ
บริหารจดัการดว้ยความจริงใจ บริสุทธ์ิใจ ไม่เสแสร้ง ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์และเป็นท่ียอมรับของ
ส่วนรวม คุณธรรมขอ้น้ีสนบัสนุนให้คนมีความจริงใจต่อตวัเองก่อน ต่อจากนั้นก็จริงใจต่อผูอ่ื้น 
และน าไปสู่การประกอบคุณงามความดีหรือประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ต่อส่วนรวม เช่น  แสดงออกดว้ยการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานท่ีตนเองรู้ส านึกภายในจิตใจ
เสมอวา่ตนเป็นใคร มีหนา้ท่ีอะไร และควรท าอยา่งไร เป็นตน้ ฉะนั้น คุณธรรมขอ้น้ีจึงเป็นท่ีมา
ของความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรับผิดชอบ อนัเป็นรากฐานส าคญัประการหน่ึงของการสร้าง
ประโยชน์และความเป็นธรรมในสังคม 
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   สอง การรู้จกัข่มใจตนเอง หมายถึง การควบคุมตนเองในเวลาท่ีมีส่ิงภายใน
และภายนอกมากระทบ พยายามฝึกใจของตวัเองใหอ้ยูใ่นความนึกคิดท่ีเป็นสัตย ์เป็นจริง และไม่
หว ัน่ไหวในทางท่ีไม่ดีไม่งาม   
   สาม ความอดทน หมายถึง การทนต่อโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ การ
ทนต่อความยากล าบาก ไม่ทอ้ถอย ไม่หมดก าลงักายก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวิต อดทนต่อความทุกข ์
ความเหน่ือยยาก และไม่ปล่อยใหส่ิ้งท่ีไม่ดีไม่งามมาครอบง า 
   ส่ี การละความชัว่ หมายถึง การไม่ท าส่ิงไม่ดี 
   หา้ การเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การให้ปันผูอ่ื้นในส่ิงท่ีควร
ใหเ้พื่อความสุขและประโยชน์ของส่วนรวม  
   หก ความเมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุข การรู้จกัคิด พูด 
ท า ดว้ยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกนั รวมทั้งการช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
   เจด็ ความสามคัคี หมายถึง การท่ีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ประสาน 
งาน ประสานประโยชน์ ใหง้านท่ีท าส าเร็จ ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้นและประเทศชาติ 
   แปด ความสุจริต หมายถึง การท่ีทุกคนประพฤติปฏิบติัตนหรือยึดมัน่อย่าง
สุจริตในกฎกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมกนัเสมอกนั โดยตอ้งสุจริตทั้งในความคิด 
การพดู และการกระท า 
   เกา้ ความเท่ียงธรรม หมายถึง การท่ีทุกคนต่างพยายามท าความคิด ความเห็น
ของตนใหถู้กตอ้ง เท่ียงตรง และมัน่คงอยูใ่นเหตุผล หรือการท่ีทุกคนมีความคิดความเห็นถูกตอ้ง 
เท่ียงตรง อยูใ่นเหตุในผล 
   สิบ  การส่งเสริมคนดี  หมายถึง  การสนับสนุนคนท่ีมีทั้ ง คุณภาพและ
คุณธรรมใหเ้ขา้มาอยูใ่นต าแหน่งบริหารจดัการ และยกยอ่งคนดี ในเวลาเดียวกนั ก็ควบคุมคนไม่
ดีไม่ให้มีอ านาจและก่อความเดือดร้อนวุน่วายไดด้ว้ยการนินทา ประณาม หรือไม่สนบัสนุนคน
เลว รวมทั้งคอยป้องกนั เฝ้าระวงั ควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษคนเลว ดงัภาพท่ี 2.4 แสดง
หลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการ ตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ 

 
 หลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการน้ี อาจถือวา่เป็น
กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน โดยผูป้ฏิบติัอาจด าเนินงาน
ตามขั้นตอนหรือขา้มขั้นตอนเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด คือ ประเทศชาติและประชาชน
อยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน ขั้นตอนดงักล่าวน้ีถือว่า เป็นแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธี 
(means) ท่ีน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อนัจะ
น าไปสู่จุดหมายปลายทาง (end) ซ่ึงอาจจดัแบ่งเป็น จุดหมายปลายทางเบ้ืองตน้ และจุดหมาย
ปลายทางสูงสุด ดงัภาพท่ี 2.5 

 
 

1. การรักษา 
ความสัจ 

2. ความรู้จกัข่มใจ 
ตนเอง 

3. ความอดทน  
 

4. การละ 
ความชัว่  

 

5. การเสียสละ  
 

6. ความเมตตา  
 

7. ความสามคัคี  
 

8. ความสุจริต  
 

9. ความเท่ียงธรรม 
 

10. การส่งเสริม
คนดี 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามแนวทางคุณธรรม  
จดัแบ่งตามหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ 

 

 1.การรักษาความสัจ 

  2.การรู้จกัข่มใจตนเอง 

 3.ความอดทน 

 4. การละความชัว่ 

 5.การเสียสละ 

  6.ความเมตตา 

 7.ความสามคัคี 

 8.ความสุจริต 

 9.ความเท่ียงธรรม 

10.การส่งเสริมคนดี 

 

(means) 

มรรควิธี 

หรือ 

แนวทาง 

เป็น 

น าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (end) 
 

ประเทศชาติและ 
ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
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  หลงัจากศึกษาความส าคญัและความหมายของการบริหารจดัการตามแนวทาง
คุณธรรม รวมทั้งหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม ผา่นมาแลว้ ท าให้
สรุปไดว้า่  
  ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เกิดปัญหา เป็นต้นว่า ปัญหาการฉ้อราษฎร์ 
บังหลวง ปัญหายาเสพติด และปัญหาการเมืองการปกครอง สาเหตุส าคัญมาจากการขาด
คุณธรรม แนวทางแกไ้ขปัญหาแนวทางหน่ึงคือ การน าการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม
มาประยุกต์ใช้ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยความส าคญัของการบริหารจดัการตาม
แนวทางคุณธรรม 10 ประการ ตวัอย่างเช่น การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมมีส่วนช่วย
ท าให้ผูบ้ริหารบริหารจดัการไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และยงัมีส่วนท าให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารจดัการระหว่างดา้นวตัถุกบัดา้นจิตใจ โดยช่วยยบัย ั้ง ชะลอ หรือช่วย
ใหก้ารบริหารจดัการดา้นวตัถุรอบคอบมากข้ึนดว้ย  
  ในส่วนของความหมายของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม หมายถึง 
แนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด  ๆ ท่ีดีงามเป็นประจ าเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม โดยบุคคล และ/หรือ หน่วยงานน ามาใชใ้นการเปล่ียนแปลง พฒันา หรือสร้างความอยู่
เยน็เป็นสุขใหแ้ก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยค าวา่ คุณธรรม นั้น หมายถึง การ
คิดและท าคุณงามความดีเป็นประจ าของคนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  
  ส าหรับหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมน ามาจาก
การศึกษาพระบรมราโชวาทและทศพิธราชธรรม และได้สรุปเป็น “หลกัการส าคญัของการ
บริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ” โดยคนท่ีมีคุณธรรมอย่างแทจ้ริง จะตอ้งคิด
และท าคุณงามความดีเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองจนเคยชินหรือจนเป็นนิสัยอยา่งชดัเจน ลกัษณะ
ของคุณงามความดีนั้น อาจยึดถือและปฏิบติัตามหลักการส าคญัของการบริหารจดัการตาม
แนวทางคุณธรรม 10 ประการน้ี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากหลกัการส าคญัของการบริหาร
จดัการตามแนวทางคุณธรรมท่ีไดศึ้กษาไวแ้ลว้ทั้งหมดขา้งตน้ ยงัมีหลกัการส าคญัอ่ืนอีกท่ีไม่ได้
กล่าวถึงในท่ีน้ี เป็นตน้ว่า ความกตญัญู และความยุติธรรม หลกัการดงักล่าวน้ีสามารถน ามา
ประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดความดีงามไดเ้ช่นกนั  
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  จากความหมายและความส าคญัของคุณธรรมดงักล่าว การท่ีจะพฒันาสังคมไทย
ใหเ้ป็นสังคมเชิงคุณธรรมไดน้ั้น ควรเขา้ใจวา่ สังคมไทยเชิงคุณธรรม คือ การก าหนดความหมาย
ของสังคมไทย ในเชิงคุณธรรม ควรมีลักษณะของการมีความสุขอย่างย ัง่ยืน บนฐานความ
พอเพียง เป็นธรรมและเป็นไทย ดงัน้ี 
   1)  สังคมท่ีมีความพอเพียง เป็นสังคมท่ีคนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันามีความสมดุลทั้งในชนบทและเมือง โดยในเขต
ชนบทครัวเรือนมีความมัน่คงด้านอาหาร ท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากิน มีงานท าอยู่ในท้องถ่ิน 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีการวางแผนพฒันาอยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
เหมาะสมของทอ้งถ่ิน ขณะท่ีในเขตชุมชนเมืองมีการเจริญเติบโตท่ีไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม และ
มีส่วนเสริมสร้างความเจริญในชนบทอยา่งเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
   2)  สังคมท่ีเป็นธรรม มุ่งให้ทุกคนในสังคมได้รับความเป็นธรรมทั้งทาง
กฎหมายและความยติุธรรม สามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
รู้จกัหนา้ท่ีและเคารพสิทธิตนเองและผูอ่ื้น มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ไดรั้บบริการ
สังคมทั้งการศึกษา สุขภาพและ สวสัดิการสังคมอยา่งเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 
รวมทั้งการเป็นเจา้ของและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า 
   3)  สังคมท่ีเป็นไทย เป็นสังคมท่ีคนในชาติอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข รู้คุณค่า
ของความเป็นไทยและจารีตประเพณี ท่ีตอ้งด ารงรักษาและสืบทอดให้คงอยู ่ ทั้งในเร่ืองความ
เคารพ ความกตญัญูต่อบุพการี เครือญาติและผูมี้พระคุณ การดูแล ช่วยเหลือ เอ้ืออาทรและมี
น ้าใจไมตรี อีกทั้งภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นส่ิงยดึโยงใหค้นไทยด าเนินชีวติตามแบบวิถีไทยเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่าทางจิตใจให้ผูกพนัต่อกนัและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากน้ี คนไทยยงัมีสถาบนั
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยท่ี์เป็นท่ีเทิดทูนและเป็นศูนยก์ลางยดึเหน่ียวคนไทยอยา่งเหนียว
แน่นท าใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุขและสามคัคี 
  (3) ดชันีช้ีวดัและรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ดัชนีช้ีวดัและรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามผลการศึกษาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัท าดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะท างานวิชาการ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สิงหาคม 2550)  
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   โดยองค์การพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศให้กา้วทนักบั
ความกา้วหนา้ในยคุโลกาภิวฒัน์อนัเน่ืองมาจากไดมี้การด าเนินการท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรมแลว้ ทั้ง
ในทุกภาคส่วนสังคมไทยให้เดินหน้าต่อไป เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศให้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยืน สรุปประเด็นและสาระส าคญัขอ้เสนอ
การปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดย UNDP ได ้ดงัน้ี 
   ประการท่ี 1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ขจดัความยากจนและการลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจของคนจน ดงัน้ี 
   1) ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง ส าหรับนโยบายขจัดความ
ยากจนของรัฐบาลโดยเสนอให้มีโครงการท่ีเน้นการพฒันาขีดความสามารถของคนยากจนใน
การพึ่งพาตนเองในกิจกรรมการผลิต 
   2)  จดัสรรท่ีดินให้แก่คนจนท่ีไม่มีท่ีดินท ากินหรือท่ีดินท ากินไม่มีคุณภาพ
โดยเวนคืนจากท่ีดินในการครอบครองของหน่วยงานท่ีไม่มีการใชป้ระโยชน์ 
   3) สนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธ์ิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540) โดยออกกฎหมายป่าชุมชนและกฎระเบียบสนบัสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ีจะตอ้ง
สร้างหลกัประกนัว่าการจดัสรรงบประมาณ เพื่อการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาความยากจนมี
การกระจายตัวอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นและมีการใช้
งบประมาณอยา่งสร้างสรรค ์
   ประการท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลงั
อ านาจของชุมชนและการพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้เขม้แข็งเพื่อเป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศ   1)  ปรับเป้าหมายการพฒันาชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองมุ่งเนน้ให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได ้
   2)  พฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
   3) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นการบริหารจดัการเงินทุน 
   4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดบักองทุนต่างๆ ของชุมชนให้เป็น
ธนาคารทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์
   5) สร้างหลกัประกนัว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
   6) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กรณีตวัอย่าง จากชุมชนและเครือข่ายท่ี
ประสบความส าเร็จ/ยกเลิกโครงการประเภทให้เปล่า รวมทั้งสนบัสนุนโครงการท่ีให้ชุมชนได้
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ใช้ศกัยภาพของตนเองในการวางแผนด าเนินการพฒันา ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ/ปัญหา
ของคนในชุมชนใหม้ากท่ีสุด  
   7) สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกัน แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมดว้ยการส่งเสริมโครงการพฒันาชุมชนตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 
   ประการท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัดว้ยการสร้างขอ้ปฏิบติัในการท าธุรกิจ ท่ีเนน้ผลก าไรระยะยาวในบริษทัใหเ้ขม้แขง็ ดงัน้ี 
   1)  น าหลกัการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุไวใ้นหลกัสูตรการ
อบรมของผูบ้ริหารบริษัทต่างๆ และในข้อปฏิบัติของบรรษัทภิบาลซ่ึงควบคุมโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   2)  รณรงค์ให้สมาคมธุรกิจต่างๆ ให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกของสมาคม 
   3)  เผยแพร่ความส าเร็จของบรรดาธุรกิจทุกขนาด ท่ีปฏิบติัตวัสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์รและต่อสังคมโดยส่วนรวม 
   4)  จดัให้มีบริการให้ค  าแนะน าธุรกิจต่างๆในการด าเนินธุรกิจและพฒันา
ธุรกิจของตนใหส้อดคลอ้งกบัแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ประการท่ี 4 หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคญัยิ่งต่อการปรับปรุง
มาตรฐานของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ดงัน้ี 
   1)  เสริมภูมิคุม้กนัให้แก่องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการโกงและประพฤติ
ผิดมิชอบในระบบราชการเพื่อมิให้นกัการเมืองเขา้มาแทรกแซง หรือช้ีน าบูรณาการหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง เขา้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งพฒันาตวัช้ีวดัในการประเมินผล
การปฏิบติังานทั้งระดบัองคก์รภาครัฐและตวับุคคล 
   2)  เป็นกรอบการพฒันาในการติดตามกระบวนการตดัสินใจอนุมติั และการ
ด าเนินงานโครงการของภาครัฐ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่ถูกปิดกั้น 
   ประการท่ี 5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของชาติเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัต่อสถานการณ์ท่ีเขา้มากระทบโดยฉบัพลนั และเพื่อวางแผน
ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตท่ีเสมอภาคอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
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   1)  สร้างหลกัประกนัว่าการด าเนินการต่างๆ ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตาม
เจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนดงักล่าว  
   2)  ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอตัราการออมภายในประเทศท่ีลดลง
อยา่งมากเพื่อใหป้ระเทศพึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจประชาชนมีความพร้อมมากข้ึนในอนาคต 
   3)  ปรับนโยบายเก่ียวกับพลังงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการและเน้นการพึ่งพาตนเองมากข้ึนโดยเร่งงานวิจยัเก่ียวกบัพลงังานทดแทน และการใช้
พลงังานใหคุ้ม้ค่าสูงสุด 
   4)  น านโยบายหลกัประกนัสุขภาพมาปรับปรุงการด าเนินงาน ให้เป็นไป
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความย ัง่ยนืในอนาคต 
   ประการท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกพอเพียง จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ค่านิยมและความคิดของตนเพื่อใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน ดงัน้ี 
   1)  พฒันาบุคลากรดา้นการศึกษา ให้มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2)  สร้างแรงจูงใจในระบบการจดัการศึกษาให้บุคลากรสนใจและอยากท่ีจะ
ปฏิบติัตนและหนา้ท่ีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3)  ขยายรูปแบบการบริหารและจดัการสถานศึกษาโดยใช้หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงใหก้วา้งขวางและครอบคลุมมิติต่างๆ ใหม้ากข้ึน  
   4)  หารูปแบบ และวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
ส่ือมวลชน รวมทั้งเพิ่มเวลาให้กบัรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเด็นสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  สร้างการยอมรับในสังคมต่อบุคคลในชุมชนภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาค
อ่ืนๆท่ีประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีการใชชี้วติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 2.2.4  แนวคิดในการสร้างตวัช้ีวดัความพอเพียงของการพฒันาการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี  
  (1)  ดชันีช้ีวดั “ความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย  
   ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10” โดยส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มกราคม 2552) ซ่ึงได้ก าหนดองค
ประกอบ “ความอย ุูเยน็เป นสุข” ได  6 องค ประกอบหลกัได แก   
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   1)  การมีสุขภาวะ  
   2)  ครอบครัวอบอุ่น 
   3)  ชุมชนเข มแขง็  
   4)  เศรษฐกิจเขม้แขง็ และเป นธรรม  
   5)  สภาพแวดล อมและระบบนิเวศสมดุล 
   6)  สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล  
   ซ่ึงทั้ง 6 องค์ประกอบน้ีมีความครอบคลุมมิติของการด ารงชีวิต โดยอาจ
จ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
   1)  เคร่ืองช้ีวดัดา้นเศรษฐกิจ  
   2)  เคร่ืองช้ีวดัดา้นสังคม  
   3)  เคร่ืองช้ีวดัดา้นการเมือง  
 
   นอกจากน้ีศาสตราจารยน์านัค คคัวานี นั้นได้มีการแจกแจงองค์ประกอบ
ของความอยูดี่มีสุขออกเป็น 7 ดา้น ซ่ึงมีความครอบคลุมทุกมิติของการด ารงชีวิต ไดแ้ก่  
                   องคป์ระกอบท่ี 1 คือ ดา้นสุขภาพอนามยัและโภชนาการ   
     ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อย 4 ดา้นคือ ความยืนยาวของอายุ การ
ปลอดจากโรคภยัไขเ้จบ็ โภชนาการและการใหบ้ริการสาธารณสุข 
                    องคป์ระกอบท่ี 2 คือ การศึกษา  
     ครอบคลุมสาระต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน และ
ทกัษะต่างๆ รวมทั้งการเขา้ถึงบริการและคุณภาพการศึกษา 
                  องคป์ระกอบท่ี 3 คือ ชีวติการท างาน  
     เน่ืองจากประชาชนจะใชชี้วิตส่วนใหญ่อยู่กบัการท างาน การพิจารณา
สภาพแวดลอ้ม  การท างาน  จึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมาก และชีวิตการท างานท่ีมีคุณภาพก็
จะเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานและความพอใจในค่าจา้งท่ีไดรั้บ องคป์ระกอบดา้นน้ี ยงัรวมถึงปัจจยั
องคป์ระกอบยอ่ยในดา้นการใชแ้รงงานเด็ก และผูห้ญิงและระบบประกนัสังคมดว้ย  
                   องคป์ระกอบท่ี  4 คือ ชีวติครอบครัว  
     ความสัมพนัธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ  
“ความอยู่ดีมีสุข” โครงสร้างและขนาดของครอบครัวเป็นตวัก าหนดระดบัความเป็นอยู่ของ
สมาชิกแต่ละคน ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น ตอ้งรับรู้ความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคน 
และดูแลสมาชิกทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 
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                    องค์ประกอบท่ี  5 คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน การกระจาย
รายได ้และสวสัดิการ  
      เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายความอยู่ดีมีสุข 
ฉะนั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงเป็นปัจจยัส าคญัของความอยู่ดีมีสุข การมีปัญหาความยากจนท่ี
รุนแรง และความไม่เท่าเทียมกนัดา้นรายไดใ้นระดบัสูงสะทอ้น “การอยูอ่ยา่งมีทุกข”์ ในสังคม 
ประเด็นเหล่าน้ี จึงนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของเคร่ืองช้ีวดั “ความอยูดี่มีสุข” ดว้ย 
      องคป์ระกอบท่ี  6 คือ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  
     การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ 
“ความอยูดี่มีสุข” เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน องคป์ระกอบน้ี รวมถึงประเด็นสภาพแวดลอ้ม
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั การอนามยัแวดลอ้ม ตลอดจนความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยเฉพาะจาก
ปัญหาอาชญากรรม 
                 องคป์ระกอบท่ี  7 คือ ดา้นประชารัฐ  
     หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน การเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัจะน ามาซ่ึง “ความอยู่ดีมีสุข” การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเพิ่มพนูและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยใ์ห้เต็มขีดความสามารถเป็น
เคร่ืองมือของการยกระดบั ความอยู่ดีมีสุข องค์ประกอบน้ีจะรวมประเด็นเร่ือง ความยุติธรรม 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางการเมือง รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารจดัการ 
  (2)  ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  
   การจะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ย่างไร มงคล ด่านธารินทร์ (2541) เสนอ
วา่ควรสนใจอย่างนอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชน และก าไรส่วนเกิดจากเศรษฐกิจชุมชน 
   1)  ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน 
     ซ่ึงถา้หากละเลยจะท าใหกิ้จกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดย้าก และไม่ย ัง่ยนื 

1.1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เ ป็นการพัฒนาผู ้น าให้ มีความ รู้ 
ความสามารถในการวเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการผลิต การแปรรูป การคา้ ความสามารถใน
การระดมทุน การจดัการดา้นต่าง ๆ พฒันาชาวบา้น และพฒันาเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็น
ผูรู้้อยา่งลึกซ้ึงในอุดมการณ์ และเทคนิคการกระตุน้เช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

1.2) การพฒันากลุ่ม/องค์กรชุมชน เป็นการสร้างกลุ่ม และด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปของกลุ่มท่ีมีผูน้ าเป็นชาวบา้น นบัวา่เป็นหวัใจของเศรษฐกิจชุมชน 
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1.3) การพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ี
ได้จากการระดมทุนภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ การระดมทุน การตั้งธนาคาร
หมู่บา้น เป็นตน้ จะถูกใชไ้ปอยา่งสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนบัสนุนจะถูกใชไ้ปอยา่งไม่
ระมดัระวงั เน่ืองจากชาวบา้นมกัถือว่าไม่ใช่เงินของตนการพฒันาพื้นฐานกายภาพการพฒันา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งน ้าเพื่อการบริโภค การผลิต 
 2) กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
  เม่ือมีการพฒันาพร้อมทั้ง 4 ดา้นแลว้ กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็จะ
ด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการน้ี อาจจ าแนกเป็นการเกษตร ต่อเน่ือง
การเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานคา้ชุมชน เช่น การจดัหาพื้นท่ีแลว้น าผลิตภณัฑ์มา
ขาย เป็นตน้ กิจกรรมร้านคา้ชุมชน การท่องเท่ียว เช่น ฟ้ืนฟูสภาพแม่น ้ าล าคลองให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว การผลิตภายใต้ระบบการรับช่วง เช่น การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มาท าท่ีบา้น แต่ตอ้งระวงัวา่ผลประโยชน์จะตกอยูก่บัชุมชนหรือไม่ 
 3)  ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
  เม่ือเกิดก าไรจากเศรษฐกิจผลประโยชน์ก็ควรตกลงกับชุมชน โดย
สนบัสนุนกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมท่ีมกัไดรั้บการอุดหนุน ไดแ้ก่ การศึกษา เช่น ในรูปของ
หนงัสือเรียน อาหารกลางวนั อุปกรณ์กีฬา การให้การอนุเคราะห์ในชุมชน เช่น การให้เงินทุน
ประกอบอาชีพแก่เยาวชน การให้เงินช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลแก่ผู ้สูงอายุ การสร้าง
สาธารณูปโภค เช่น การสร้างประปาหมู่บา้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงท าให้คนใน
ชุมชนเห็นความส าคญัของการอยูร่่วมกนัระหวา่งคน ทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม ้
 
 2.2.5 เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัหน่ึงใน 76 จงัหวดัของประเทศไทย และตั้งอยูท่าง
ภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ี 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.67 
ลา้นคน มีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ และปกครองจงัหวดั การแบ่ง
การปกครองประกอบดว้ย 25 อ าเภอ ยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาในระดบัสูง มีศกัยภาพในการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรมมากมาย มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของอาณาจกัรล้านนาในสมยัโบราณ มีภาษาล้านนา  
(ค าเมือง) เป็นภาษาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทั้ง
ดา้นประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นเอกนครของภาคเหนือ และเป็นเมือง
ใหญ่ อนัดับ 2 ของไทย รองจากกรุงเทพมหานคร เท่านั้น จนได้รับสมญานาม “เชียงใหม่  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย”  จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 
204 ต าบล 2,066 หมู่บา้น มีรายนามแต่ละอ าเภอดงัน้ี 

(1) อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
(2) อ าเภอจอมทอง  
(3) อ าเภอแม่แจ่ม  
(4) อ าเภอเชียงดาว  
(5) อ าเภอดอยสะเก็ด  
(6) อ าเภอแม่แตง  
(7) อ าเภอแม่ริม  
(8) อ าเภอสะเมิง  
(9) อ าเภอฝาง  
(10) อ าเภอแม่อาย  
(11) อ าเภอพร้าว  
(12) อ าเภอสันป่าตอง  
(13) อ าเภอสันก าแพง 
(14) อ าเภอสันทราย  
(15) อ าเภอหางดง  
(16) อ าเภอฮอด  
(17) อ าเภอดอยเต่า  
(18) อ าเภออมก๋อย  
(19) อ าเภอสารภี  
(20) อ าเภอเวยีงแหง  
(21) อ าเภอไชยปราการ  
(22) อ าเภอแม่วาง  
(23) อ าเภอแม่ออน  
(24) อ าเภอดอยหล่อ  
(25) อ าเภอกลัยาณิวฒันา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
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 ลกัษณะของการปกครองส่วนท้องถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีจ  านวน 211 อปท. แบ่งออกเป็น 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 54 เทศบาลต าบล 153 องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีรายช่ือดงัน้ี 
 (1)  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

1) เทศบาลนครเชียงใหม่  
2) เทศบาลต าบลชา้งเผอืก  
3) เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง  
4) เทศบาลต าบลแม่เหียะ  
5) เทศบาลต าบลท่าศาลา  
6) เทศบาลต าบลสุเทพ  
7) เทศบาลต าบลป่าแดด  
8) เทศบาลต าบลหนองหอย  
9) เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม  

(2) อ าเภอจอมทอง 
1) เทศบาลต าบลจอมทอง  

(3) อ าเภอแม่แจ่ม 
1) เทศบาลต าบลแม่แจ่ม  

(4) อ าเภอเชียงดาว 
1) เทศบาลต าบลเชียงดาว  
2) เทศบาลต าบลเมืองงาย  
3) เทศบาลต าบลเมืองนะ  
4) เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ ก  ่า  
5) เทศบาลต าบลปิงโคง้  
6) เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

(5) อ าเภอดอยสะเก็ด 
1) เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
2) เทศบาลต าบลสง่าบา้น  
3) เทศบาลต าบลสันปูเลย  
4) เทศบาลต าบลลวงเหนือ  
5) เทศบาลต าบลแม่โป่ง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94_(%E0%B8%88.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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6) เทศบาลต าบลเชิงดอย  
(6) อ าเภอแม่แตง 

1) เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา  
2) เทศบาลต าบลสันมหาพน  

(7) อ าเภอแม่ริม 
1) เทศบาลต าบลแม่ริม  

(8) อ าเภอสะเมิง 
1) เทศบาลต าบลสะเมิงใต ้ 

(9) อ าเภอฝาง 
1) เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า  
2) เทศบาลต าบลเวยีงฝาง 

(10) อ าเภอแม่อาย 
1) เทศบาลต าบลแม่อาย  

(11) อ าเภอพร้าว 
1) เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
2) เทศบาลต าบลแม่ป๋ัง  

(12) อ าเภอสันป่าตอง 
1) เทศบาลต าบลบา้นกลาง  
2) เทศบาลต าบลสันป่าตอง  

(13) อ าเภอสันก าแพง 
1) เทศบาลต าบลตน้เปา  
2) เทศบาลต าบลสันก าแพง  
3) เทศบาลต าบลแม่ปูคา  

(14) อ าเภอสันทราย 
1) เทศบาลเมืองแม่โจ ้ 
2) เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
3) เทศบาลต าบลสันพระเนตร  
4) เทศบาลต าบลสันนาเมง็  
5) เทศบาลต าบลหนองจอ๊ม  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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6) เทศบาลต าบลแม่แฝก  
7) เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว  
8) เทศบาลต าบลป่าไผ ่

 
2.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 กมลทพิย์  ค าใจ (2551) โครงการวิจยั “การจดัการเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่” การวิจัยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินในการสร้างความมัน่คงด้านการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถวิเคราะห์และคน้หาศกัยภาพของ
ชุมชนเก่ียวกบัสินทรัพยข์องชุมชนท่ีมีอยู ่โดยเขา้ใจถึงคุณค่าของสินทรัพยชุ์มชนท่ีส าคญัยิ่งคือ 
“ทุนบุคคลหรือทุนมนุษย”์ 
 
 กาญจนา  สุระ (2551) โครงการวิจยั “การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย์ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่”  
การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่แนวทาง
ในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการ
เรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลดา้น
ธุรกิจชุมชน ส่วนดา้นสังคมและวฒันธรรม ควรจะจดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ 
คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มข้ึน ในดา้นการศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียน
การสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการสร้างเชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสุขอนามยัของชุมชนให้สะอาดปลอดภยั ซ่ึงแนวทาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88&action=edit&redlink=1


 75 

การจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วยเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ี
เพิ่มข้ึนในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
 
 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (อา้งใน ทิศนา แขมมณีและคณะ 2544: 97 – 99) ศาสตราจารย์
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์และผู ้อ  านวยการสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้อภิปรายว่า “การคิดเป็น” คือ การใช้เหตุผลเป็น การคิดเป็นจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
สร้างสรรคค์วามรู้ ซ่ึงความรู้นั้นท าไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ  
 (1)  การพรรณนาความ หรือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยใช้ความสามารถ
เช่ือมโยงหรือใช้หลกัฐานเหตุการณ์ต่างๆ ผสมผสานกนัดว้ยเหตุผล ซ่ึงเหตุผลก็มกัเก่ียวพนักบั
การประยุกต์กระบวนทศัน์ (paradigm) ในการมองปัญหา ถ้าผูเ้รียนไม่ได้รับการพฒันาให้มี
กระบวนทศัน์ใหม่ ๆ ก็จะไม่สามารถวเิคราะห์เหตุการณ์ในแง่มุมท่ีไม่มีใครอธิบายมาก่อนได ้
 (2)  การสร้างสรรคท์ฤษฎีใหม่ หรือ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นความสามารถในการ
พรรณนาปรากฏการณ์ท่ีสลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
แยกแยะปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของเหตุการณ์ เพื่อจดัระบบความคิดและปรากฏการณ์
นั้น ๆ ซ่ึงหากมีกระบวนทศัน์ท่ีเก้ือกลูแลว้ก็จะสามารถสานต่อกลายเป็นทฤษฎี อธิบายท่ีมาท่ีไป
ของปรากฏการณ์นั้นๆ ได ้  
 
 ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2549) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research – PAR) : มิติใหม่ของรูปแบบวิธีวิจยัเพื่อการพฒันาชุมชนระดบัทอ้งถ่ิน ผลการศึกษา 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  นบัเป็นการวิจยั
เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาสังคมและชุมชนท่ีส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) และ
บณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนไดใ้ห้ความส าคญัและกระตุน้
ให้นักวิจยั/นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาใช้เป็นรูปแบบในการวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์/  
การคน้ควา้อิสระเพื่อตอบสนองต่อโจทยแ์ห่งการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาท่ีมุ่งไปท่ีการคน้หา
แนวทางอนัเป็นรูปธรรมท่ีเกิดจากการระดมสมองในลกัษณะของการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยปรับเปล่ียนกระทวนทศัน์ของการวิจยัจากรูปแบบดั้งเดิมท่ีการตั้งประเด็นของ
ปัญหาเร่ิมตน้และจบกระบวนการโดยนักวิจยั ซ่ึงพบว่างานวิจยัหลากหลายช้ินมิได้ถูกน าไป
เผยแพร่หรือน าไปทดลองใช้หรือถูก “เก็บข้ึนห้ิง” อันเป็นการสูญเสียทั้ งก าลังความคิด 
งบประมาณและทรัพยากรเวลาอย่างน่าเสียดายยิ่ง มาเป็นงานวิจยัท่ีเร่ิมตน้จากชุมชน ชุมชนมี
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ส่วนร่วม ทั้งในมิติของการร่วมกนัเรียนรู้ร่วมกนัแสวงหาปัญหา และคิดคน้แนวทางออก เพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาท่ีเป็นเร่ืองอนัเป็นฉนัทามติของชุมชน รวมทั้งร่วมรับผลของการพฒันา 
โดยมีนกัวจิยัภายนอกท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้อ้ืออ านวย หรือวิทยากรกระบวนการร่วมกบันกัวิจยัชุมชน
ท่ีเป็นชาวบา้น ดงันั้น การวิจยัจึงสร้างคุณลกัษณะของการเรียนรู้แบบพหุภาคี พร้อมกบับงัเกิด
ผลพลอยไดท่ี้เป็นจิตส านึกตระหนกัในปัญหา หนา้ท่ี และร่วมกนัแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง  ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ท างานร่วมกนัทั้งแก้ปัญหา และพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
อย่างไรก็ตาม งานวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงมีหัวใจส าคญัอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมน้ี  ย่อมไม่ใช่เร่ืองง่าย
ดังท่ีนักวิจัยผู ้มีประสบการณ์ภาคสนามหลายท่านสะท้อนความเห็นและข้อสังเกตเอาไว ้ 
โดยเฉพาะประเด็นของการสร้างส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัแต่ละขั้นตอนอนัจะเป็นแนวทาง 
และค าแนะน าท่ีน่าสนใจ รวมทั้งช่วยให้นกัวิจยัท่ีสนใจใช้รูปแบบน้ีในการท าวิจยัปัญหาของ
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะการวจิยัเพื่อพฒันา (Research and Development) 
 
 ณัฐกูล จอมบดินทร  (2544) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
บริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาส พบว า ด านประสิทธิภาพ ป จจยัน าเข า เทศบาล
เมืองนราธิวาสได มีการก าหนด วิสัยทศัน์ นโยบาย เป าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติั
ในการพัฒนาเมืองนราธิวาสไว อย่างชัดเจน แต การก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จของ
เป้าหมายไม ชดัเจน ขาดการติดตามในช่วงการน าแผนไปใชด้ านกระบวนการ เทศบาลเมือง
นราธิวาสมีการวางแผนการพฒันาส าหรับเป นกรอบท างานไว เป นการล วงหน า
หลายปี มีการวางแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล องกบัแผนพฒันา แต ขาดในเร่ืองระบบ
การติดตามและระบบการรายงานผลการปฏิบติังานอย างสม ่าเสมอและต อเน่ือง การ
ก าหนดเกณฑ มาตรฐานของงานท่ีทุกคนจะต องปฏิบติัได และการควบคุมการปฏิบติังาน
เป นไปตามระบบท่ีก าหนดไว ยงัไม ชดัเจน ควรปรับปรุงสถานท่ีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน และใหบ้ริการใหดี้ข้ึน  
  ด านประสิทธิผล ผลงาน พบว า ระดบัประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองนราธิวาสโดยภาพรวมทั้ง 11 ด าน อยู ในระดบัปานกลาง มีค าเฉล่ียเท
า กั บ  3 . 1 3  
ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท ากบั 0.90 เม่ือแยกพิจารณารายด าน พบว า ประสิทธิผลใน
การด าเนินงานดา้นศาสนาและวฒันธรรม มีค าเฉล่ียสูงสุด และต ่าสุดในการด าเนินงานด าน
การส งเสริมเศรษฐกิจ มีค าเฉล่ีย 2.97  
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  เทศบาลควรมีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จเป าหมายของแผน ก าหนด
ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน พฒันาระบบการควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร 
ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบติังาน และให บริการประชาชน พฒันาเทคโนโลยแีละระบบข อมูล 
 
 ทวศัีกดิ์  ป่ินทอง (2551) โครงการวจิยั “โครงการบูรณาการการจดัการเรียนรู้การส่ือสาร
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัชียงใหม่” การวิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่
ดว้ยวิธีการจดัการการเรียนรู้ (LM) ดา้นการส่ือสารและการใชส่ื้อเทคโนโลยีของชุมชนโดย
ชุมชน และบูรณาการร่วมกบัชุมชนในการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชน ผลการวิจยัพบว่า 
ชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถเรียนรู้ร่วมกนัเชิงบูรณาการกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินของตนเองกบัการ
ผลิตส่ือท่ีกระตุน้และส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ส่ือสารสนเทศ 
เพื่อการสนับสนุนการพฒันาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว จ านวน  
17 ช้ินงาน ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคม จ านวน 14 ช้ินงาน ส่ือ
สารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นการศึกษา จ านวน 6 ช้ินงาน และส่ือสาร
สนเทศเพื่อการสนับสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 ช้ินงาน 
ผลงานส่ือสารสนเทศท่ีผลิตไดข้องชุมชนถูกน าเสนอผา่นสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
(สทท) จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 การประชาสัมพนัธ์
ดงักล่าวจะท าให้ชุมชนได้ทราบทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
และเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน
ต่อไป 
  
 ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544)  กล่าวว่ากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งนั้น 
มีหน่ึงในกระบวนการที่ส าคญัที่ชุมชนจะตอ้งมีไดแ้ก่การพฒันาทรัพยากรบุคคล เพราะ
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาชุมชนจะขาดความเขม้แข็งหากมี
ทรัพยากรบุคคลที่ไม่มีศกัยภาพอนัประกอบไปดว้ยการขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ก าหนดประเด็นปัญหา การพฒันาทางเลือกเพื่อด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการ การจดั
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพฒันาวิสัยทศัน์ ดงันั้นการพฒันาบุคคลก็เพื่อมุ่ง 
จะให้คนคิดเป็นและท าเป็นโดยตวัของเขาเองเพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพึ่งพาตนเองได ้
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 ประเวศ วะสี (2541, 13) กล่าวว่า ชุมชนหมายถึง กลุ่มทางสังคมท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัใน
อาณาบริเวณเดียวกนั เช่นครอบครัวละแวกบา้น หมู่บา้น ต าบล หรือเรียกเป็นอย่างอ่ืน มีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกนัมีความผูกพนัเอ้ืออาทรกนัภายใต้
บรรทดัฐานและวฒันธรรมเดียวกนัร่วมมือกนัและพึ่งพาอาศยักนัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายร่วมกนั 

 
พันศักดิ์ ข านุรักษ  (2546) ศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ดา้นมุมมอง
ของ พนกังานผูบ้ริหาร โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.72 และดา้นมุมมองของประชาชน ปฏิบติังานอยู่
ในระดบัสูง ผูร้ับบริการ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.20 และเมื่อพิจารณา  
ดา้นประสิทธิภาพที่แต่ละฝ่ายประเมิน พบว่า ปัจจยั ด านอายุและความเพียงพอของ
ทรัพยากรมีอิทธิพลต อประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ส
วนป จจยัด านเพศ การศึกษา รายได อายุราชการ ลกัษณะต าแหน ง และความเขา้ใจ
ในการด าเนินงาน ไม มีอิทธิพลต อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด านมุมมองของ
พ น กั ง า น ผู ป้ ฏ ิบ ตั ิง า น ใ น ข ณ ะ ท่ี 
ป จจยัด านเพศ อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ในชุมชน และการมีส วนร

วม ไม มีอิทธิพลต อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ขององค การบริหารส วน
ต าบล ด านมุมมองของประชาชนผู รับบริการ 

 
มธุรส (2542) กล่าววา่ ศกัยภาพของชุมชน คือการรวมกลุ่มท างานของสมาชิกโครงการ

โดยมีผูน้ าชุมชนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีศกัยภาพ ความเขม้แข็งทางวฒันธรรม
ของชุมชนสามารถเกิดการสืบทอดและถ่ายทอด อุดมการณ์ของชุมชน และรูปแบบทางเศรษฐกิจ
แบบทวิลกัษณ์ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างสมคัรใจและยุติธรรม ปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ศกัยภาพชุมชน คือ วฒันธรรมชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ การพึ่งตนเองของชุมชน การมีส่วนร่วม 

 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรม แนวคิด ปัญหา และการพฒันา” โดยสรุปไดว้่า คุณธรรมเป็นส่ิงดีงาม ส าคญั จ าเป็น 
รวมทั้งมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และต่อการบริหารจดัการในชุมชน ดงันั้น เม่ือ
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การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมไดน้ าคุณธรรมมาใช้จึงยอ่มเพิ่มความส าคญัให้แก่การ
บริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมมากข้ึนดว้ย ในท่ีน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของการ
บริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมไว ้10 ประการ ซ่ึงบางประการมีความสัมพนัธ์และอาจคาบ
เก่ียวกนัได ้ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมเป็นการบริหารจดัการที่ให้
ความส าคญักบัคุณธรรม โดยคุณธรรมนั้นเป็นตวัก าหนด ควบคุม หรือบงัคบัให้พฤติกรรมของ
คนเป็นไปในด้านดีหรือประพฤติดี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อตวับุคคลเอง เช่น ท าให้จิตใจผ่อง
ใส มีความซ่ือสัตยสุ์จริตรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการบริหารจดัการดว้ย เม่ือ
เป็นเช่นน้ี การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมจึงมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมเพิ่ม
มากข้ึนและยงัสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นอยูข่องสังคมไทยอีกดว้ย 
 (2)  คุณธรรมเป็นตวัช้ีวดัระดบัความเจริญความเส่ือมของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซ่ึงครอบคลุมตัวช้ีวดัด้านจิตใจท่ีแสดงว่ามนุษย์มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
แตกต่างจากสัตว์ทัว่ไป และยงัครอบคลุมตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพชีวิต รวมตลอดทั้งความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนด้วย ตวัช้ีวดัดงักล่าวน้ีมีความส าคญัและ
จ าเป็นส าหรับการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม โดยเฉพาะเม่ือมีการประเมินผลคุณภาพ
หรือบริการดา้นจิตใจของการบริหารจดัการ ท าให้การบริหารจดัการเป็นระบบและตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นจิตใจของชุมชน 
 (3)  คุณธรรมมีส่วนท าใหป้ระชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งมัน่คง เขม้แข็ง และสันติ
สุข ดังนั้ น การบริหารจดัการท่ียึดแนวทางคุณธรรม นอกจากจะท าให้การบริหารจัดการมี
แนวโนม้ท่ีจะบริหารจดัการไดง่้ายข้ึนและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนแลว้ ยงัจะช่วยเพิ่มความส าคญั
ใหแ้ก่การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมอีกดว้ย 
 (4)  คุณธรรมเป็นแนวทาง ยุทธศาสตร์ (Strategy) หรือมรรควิธี (Means) ท่ี
น าไปสู่จุดหมายปลายทาง (Ends) ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เม่ือการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมได้เน้นเร่ืองคุณธรรมย่อมท าให้การบริหารจดัการ
ตามแนวทางคุณธรรมด าเนินไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติดว้ย
เช่นกนั   
 (5)  คุณธรรมเป็นหัวใจหรือเป็นปัจจัยส าคัญของการพฒันาและบริหาร
จดัการทั้งหลาย เป็นตน้วา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable development) การบริหารจดัการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good governance) และการบริหารจดัการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมไดเ้นน้เร่ือง
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คุณธรรมจึงท าให้การบริหารจัดการน้ีตรงประเด็น สอดคล้องกับสภาพของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และยงัมีความส าคญัเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 (6)  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมยอ่มเน้นในเร่ืองคุณธรรม ซ่ึงมี
ส่วนช่วยใหค้นคิดดี ท าดี ยิง่มีคุณธรรมมากก็ยิง่ท  าใหค้นมีแนวโนม้คิดและท าความดีเพิ่มมากข้ึน 
หากแต่ละคนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรมและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทัว่กนัแลว้ คุณธรรม
จะมีส่วนช่วยให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขพร้อม ทั้ งมีโอกาส
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าและย ัง่ยืนต่อไปได้ ด้วยความส าคัญของคุณธรรม 
ดงักล่าวน้ี ยอ่มท าใหก้ารบริหารจดัการท่ีเนน้แนวทางคุณธรรมมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนอีก 
 (7)  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมมีส่วนช่วยให้การบริหารจดัการ
เกิดความเป็นธรรม รอบคอบ และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 
 (8)  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมมีส่วนช่วยท าให้ผูบ้ริหาร ผูมี้
อ านาจหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกระดบับริหารจดัการไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 (9)  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมมีส่วนท าให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารจดัการระหว่างดา้นวตัถุกบัดา้นจิตใจ โดยช่วยยบัย ั้ง ชะลอ หรือช่วยให้การบริหาร
จดัการดา้นวตัถุรอบคอบมากข้ึน ในเวลาเดียวกนั การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมยงัมี
ส่วนส่งเสริมความส าคญัของการบริหารจดัการดา้นจิตใจเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 (10)  การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีส่วนส าคัญท าให้คนและ
บุคลากรท่ีมีคุณธรรมในหน่วยงานไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งเพิ่มมากข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจดัการ ตรงกนัขา้ม หากบุคลากรขาดคุณธรรมแมจ้ะมียศถาบรรดาศกัด์ิหรือมี
ความรู้ความสามารถ ก็จะถูกดูถูกดูหม่ินได ้
  ดังนั้ น เม่ือบ้านเมืองและชุมชนได้เกิดปัญหาและเกิดวิกฤตทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั โดยสาเหตุส าคญัมาจากการขาดคุณธรรม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ความไร้คุณธรรมท าให้
เกิดวิกฤตข้ึนในบา้นเมืองและชุมชน แนวทางแกไ้ขปัญหาวิกฤตแนวทางหน่ึง คือ การน า “การ
บริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม” มาประยุกต์ใช้ในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่าง
ต่อเน่ือง โดยความส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมมี 10 ประการ ตวัอยา่งเช่น 
มีส่วนช่วยท าให้ผูบ้ริหารไดบ้ริหารจดัการไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และยงัมี
ส่วนท าให้เกิดความสมดุลในการบริหารจดัการระหว่างด้านวตัถุกบัด้านจิตใจ โดยช่วยยบัย ั้ง 
ชะลอ หรือช่วยใหก้ารบริหารจดัการดา้นวตัถุรอบคอบมากข้ึนดว้ย  
  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมนั้น หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน
หรือการปฏิบติังานใดๆ ท่ีดีงามเป็นประจ าเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยบุคคล และ/หรือ 
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หน่วยงานน ามาใช้ในการเปล่ียนแปลง พฒันา หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ประชาชน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ส่วนค าวา่ คุณธรรม นั้น หมายถึง การคิดและท าคุณงามความดี
เป็นประจ าเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยคนท่ีมีคุณธรรมอยา่งแทจ้ริงจะตอ้งเป็นคนท่ีคิด
และท าคุณงามความดีเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองจนเคยชินหรือจนเป็นนิสัยอย่างชดัเจน ส าหรับ
ลกัษณะของคุณงามความดีหรือคุณธรรมมีมากมาย อาจยึดถือและปฏิบติัตาม “หลกัการส าคญั
ของการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ” เช่น การรักษาความสัจ การรู้จกัข่มใจ
ตนเอง ความอดทน การละความชัว่ และการเสียสละ อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของคุณงามความดี
หรือคุณธรรมอาจมีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาน้ีก็ได ้เช่น ความกตญัญู และความยติุธรรม เป็นตน้  
  เม่ือพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม พบวา่ ปัญหา
ท่ีเกิดจากภายในชุมชน มี 3 ประการ คือ 1) การเนน้คุณธรรมในระดบับุคคลโดยไม่เช่ือมโยงและ
ไม่ให้ความส าคญัของคุณธรรมในระดับโครงสร้างมากเท่าท่ีควร 2) การขาดระบบหรือ
โครงสร้างรองรับการท าคุณงามความดี และ 3) การให้ความส าคญักบัการสอนคุณธรรม โดย
ละเลยการกระตุน้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การลงมือปฏิบติัจริง และการกล่อมเกลา
โดยชุมชน ในขณะท่ีปัญหาการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมท่ีเกิดจากภายนอกชุมชน มี 
2 ประการ คือ 1) การครอบง าของกระแสเสรีนิยม วตัถุนิยม และบริโภคนิยมท่ีมาจากภายนอก
ประเทศ และ 2) การครอบง าของระบบ โครงสร้าง และสภาพแวดลอ้มภายนอกชุมชน ทั้งน้ี ได้
เสนอแนะการพฒันาการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมท่ีสอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดจาก
ภายในชุมชน เช่น ในขณะท่ีบิดามารดา ครูอาจารย ์และพระในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนประกอบคุณงามความดีในระดบับุคคล ส่ือทั้งหลาย สังคม หรือรัฐบาลก็ควรส่งเสริมการ
ประกอบคุณงามความดีในระดบัชาติไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกนั และควบคู่กนัไปดว้ย 
ส าหรับการเสนอแนะการพฒันาการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดจากภายนอก
ชุมชน เช่น รัฐบาลและชุมชนควรจดัตั้ งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้า
ระวงั ตรวจสอบ และควบคุมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกชุมชนหรือจากต่างประเทศ
ท่ีท าลายคุณธรรมไทยโดยผา่นมาทางส่ือทั้งหลายใหเ้ขม้งวดรัดกุมมากข้ึน พร้อมกบัมีบทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ีแลว้ ยงัไดเ้สนอแนะการพฒันาการบริหารจดัการตามแนวทาง
คุณธรรมของประชาชนทัว่ไป พอ่คา้นกัธุรกิจ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐไวด้ว้ย การพฒันาการบริหาร
จดัการตามแนวทางคุณธรรมท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี อาจด าเนินการโดยใช้แนวคิดเก่ียวกับการ
พฒันาคุณธรรมแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงหรือหลายแนวคิดจาก 8 แนวคิดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ก็ได ้
และเพื่อให้บงัเกิดผลจริงในทางปฏิบติั ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และชุมชนควรจะได้สร้างและ
ก าหนด “แนวทางปฏิบัติ” รวมทั้ง “ตวัช้ีวดัคุณธรรม” อย่างชัดเจนข้ึน พร้อมกับน าตวัช้ีวดั
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ดงักล่าวนั้นไปใช้ในการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อจะไดรู้้และเขา้ใจวา่หน่วยงาน และ/หรือ 
บุคคล ไดมี้การน าการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรมไปคิดและปฏิบติัจริงเป็นประจ ามาก
นอ้ย หรือไม่เพียงใด  
 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน” ผลการวจิยัพบวา่ หลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนจากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาท สมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
และจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมาข้างต้น ท าให้ประมวลและสรุป
สาระส าคญัเป็น “หลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
8 ประการ” ดงัต่อไปน้ี 
  ประการท่ีหน่ึง ความพอประมาณ หมายถึง การท่ีประชาชนและชุมชนเนน้การ
ผลิตและบริโภคโดยยึดถือทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอดี และไม่ฟุ่มเฟือย ในเวลา
เดียวกนั ก็กา้วให้ทนัโลกในยุคโลกาภิวตัน์ดว้ย ตวัอย่างความพอประมาณในระดบับุคคล เช่น 
เน้นการผลิต การบริโภค และการด ารงชีวิตอยา่งไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยูอ่ย่างประมาณตน 
ตามฐานะ ตามอตัภาพ และไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่
พนัธนาการอยู่กบัส่ิงใด ส าหรับความประมาณในระดบัชุมชน เช่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กา้วหน้าท่ีส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ ใน
ประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวจิยั เป็นตน้ อนัจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาของชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ การแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือกนั 
  หากพิจารณาความพอประมาณโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านจิตใจ สังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นไดว้า่ 
 (1)  ความพอประมาณดา้นจิตใจ เนน้ท่ีจิตใจให้ประชาชนในชุมชนรู้จกั
พอ รู้จกัประมาณ และพอใจในส่ิงท่ีมีอยู ่ไม่โลภ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เบียดเบียน ยดึมัน่ในทางสายกลาง   
 (2)  ความพอประมาณด้านสังคม มุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสงบสุข 
ประชาชนมีเมตตา เอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามคัคีร่วมมือกนัเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกนั
โดยปราศจากการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบกนัในชุมชน 
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 (3)  ความพอประมาณด้านวฒันธรรม สนับสนุนให้เกิดวฒันธรรม
หรือวถีิชีวติท่ีประหยดั อดออม มีชีวติท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข 
วตัถุนิยม และบริโภคนิยม 
 (4)  ความพอประมาณดา้นเศรษฐกิจ สนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชน
มีความขยนัหมัน่เพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ พึ่งตนเองได ้พน้จากความยากจน มีรายได้
เพิ่มพนูข้ึน และพน้จากการเป็นหน้ีสิน  
 (5)  ความพอประมาณดา้นเทคโนโลยี หมายถึง ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กบัสภาพของตนเอง และชุมชน 
 (6)  ความพอประมาณดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
การไม่เบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไป การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ การใชท้รัพยากร ธรรมชาติอยา่ง
พอดี ใชอ้ยา่งคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มดว้ย  
  ประการท่ีสอง ความมีเหตุผล หมายถึง การท่ีประชาชนและชุมชนตดัสินใจ
และลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุมี
ผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า 
นั้นๆ อยา่งรอบคอบ  
  ประการท่ีสาม การมีภูมิคุม้กนั หมายถึง การท่ีประชาชนและชุมชนมีการหา
ขอ้มูลข่าวสารและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้มีภูมิคุม้กนัในตวั หรือมีพื้นฐาน 
หรือมีความพร้อมมากเพียงพอท่ีจะรู้เท่าทนัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
รวมทั้งมีความยดืหยุน่ในการปรับตวั มีความเขม้แขง็ มัน่คง และย ัง่ยนื  
  ประการท่ีส่ี การพึ่ งตนเอง หมายถึง ประชาชนและชุมชนสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนท่ีอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ตอ้งพึ่ งพาพึ่งพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนจนเกินความ
จ าเป็น โดยเนน้ความสามารถของประชาชนและชุมชนในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิด เพื่อ
เล้ียงประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆ ท่ีประชาชนหรือชุมชนไม่ได้
เป็นเจา้ของ ตวัอยา่งการพึ่งตนเองในระดบับุคคล เช่น ประชาชนในชุมชนมีการพึ่งตนเอง มีจิต 
ส านึกท่ีดีเพื่อตนเอง ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ส าหรับการพึ่งตนเองในระดบัชุมชน เช่น แต่ละชุมชนช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั เช่ือมโยงกนั เป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแขง็แรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจวา่
ยนืไดด้ว้ยขาของตนเอง  
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  หากจดัแบ่งเป็นการพึ่งตนเองในดา้นต่างๆ จะไดด้งัน้ี 
 (1)  ดา้นจิตใจ ท าตนให้เป็นท่ีพึ่งตนเอง มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรคใ์ห้
ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
 (2)  ดา้นสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายชุมชนท่ีแขง็แรง และเป็นอิสระ 
 (3)  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนในชุมชนใช้
และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอย่างฉลาด และหาหนทางเพิ่มมูลค่า
โดยยดึหลกัการของความย ัง่ยนื  
 (4)  ดา้นเทคโนโลยี เลือกใชเ้ทคโนโลยีเฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ความต้องการ และสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมทั้ งควรพัฒนา
เทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของชุมชนเอง 
 (5)  ดา้นเศรษฐกิจ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของทุกชุมชนให้ยึดถือ
หลกัการ “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเนน้การผลิตพืชผลให้เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภค
ในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแลว้ จึงค านึงถึงการผลิตเพื่อการคา้เป็น
อนัดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินท่ีออกสู่ตลาดก็จะเป็นก าไรของประชาชนหรือชุมชน ใน
สภาพการณ์เช่นน้ี ประชาชนหรือแต่ละชุมชนจะกลายสถานะเป็นผูก้  าหนดหรือเป็นผูก้ระท าต่อ
ตลาดแทนท่ีตลาดจะเป็นตัวกระท าหรือเป็นตัวก าหนดดังท่ีเคยเป็นอยู่ ทั้ งน้ี จะต้องมีการ
ประหยดั ลดค่าใชจ่้ายหรือลดรายจ่าย ยึดหลกัพออยู ่พอกิน พอใช ้และสร้างส่ิงอุปโภคบริโภค
ในพื้นท่ีหรือชุมชนของตนเอง เช่น ขา้ว น ้า ปลา ไก่ ไมผ้ล และพืชผกั ดว้ย   
  ประการท่ีห้า การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กนั 
หมายถึงการเสริมสร้างคุณภาพของคนหรือประชาชนทั้ งด้านวตัถุและด้านจิตใจ ด้านวตัถุ 
ครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีวิชาการ มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ และมีความ
ระมดัระวงั ส่วนด้านจิตใจ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม คือ คิดและท าคุณงาม
ความดีเป็นประจ าเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ละความชัว่และท าความดี 
ไม่เบียดเบียน มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความ
รอบคอบ มีความประหยดั มีความเมตตา มีความเอ้ืออาทร และมีความสามคัคี เพื่อร่วมแรงร่วม
ใจกนัประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียง
อยา่งเดียว หากแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การสร้างความมัน่คงให้กบัสถาบนั
ครอบครัว สถาบนัชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชุมชนไทยใหค้งอยูต่ลอดไป  
   ตวัอยา่งการเสริมสร้างคุณภาพคนท่ีเน้นดา้นจิตใจโดยการละความชัว่
และท าความดี เช่น การปฏิบติัตนในแนวทางท่ีละความชัว่และท าความดี พยายามลดละความชัว่
ท่ีตวัเอง ไม่ก่อความชัว่ให้เป็นเคร่ืองท าลายตวัเองและท าลายผูอ่ื้น ในเวลาเดียวกนั ควรพยายาม
สร้างความดีให้แก่ตวัเองอยู่เสมอ และตวัอย่างการไม่เบียดเบียน เช่น ละเลิกการแก่งแย่งและ
เบียดบงัผลประโยชน์ รวมทั้งการแข่งขนักนัในทางการคา้ขายและประกอบอาชีพแบบต่อสู้กนั
อย่างรุนแรง โดยประชาชนและชุมชนควรประกอบอาชีพความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และ 
การกระท า  
  ประการท่ีหก การรวมกลุ่ม หมายถึง การท่ีประชาชนและชุมชนให้ความส าคญั
กับการรวมกลุ่ม โดยประชาชนหรือองค์กรในชุมชนจะท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หตัถกรรม การแปรรูป
อาหาร การท าธุรกิจ คา้ขาย และการท่องเท่ียวระดบัชุมชน เม่ือประชาชนหรือองค์กรในชุมชน
ได้รับการพฒันาให้เขม้แข็ง และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึนแลว้ ประชาชนในชุมชนก็จะ
ได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มข้ึน รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน เม่ือเป็นเช่นน้ี 
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซ่ึงหมายความว่า 
เศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อมๆ กบัสภาวการณ์ดา้นการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึนดว้ย 
  ประการท่ีเจ็ด การสร้างเครือข่าย หมายถึง ประชาชนและชุมชนร่วมมือกนั
สร้างเครือข่ายอยา่งเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัและร่วมมือกนัเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ในการ
สืบทอดภูมิปัญญา แลกเปล่ียนความรู้ การบริหารจดัการ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา 
ท าให้เกิดเครือข่ายชุมชนท่ียึดการบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเช่ือมโยงกนั
ดว้ยหลกัไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด 
              การสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบนั้น ควรจะมีความเช่ือมโยงกนัของ
ชุมชนทุกระดบั นบัแต่ระดบั 1) บุคคล ครอบครัว 2) หมู่บา้น ชุมชน สังคม 3) ประเทศหรือรัฐ 
และ 4) ประชาคมโลก ดงัภาพภาพท่ี 2.6  
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ภาพท่ี 2.6 แสดงการสร้างเครือข่ายอยา่งเป็นระบบในทุกระดบั 
 
  ประการท่ีแปด ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การสนบัสนุนให้
ประชาชนและชุมชนยึดถือการพฒันาอยา่งเป็นองคร์วม มีสมดุลระหวา่งกระแสการแข่งขนัจาก
โลกาภิวตัน์ และกระแสทอ้งถ่ินนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิต มีการใชทุ้นท่ีมี
อยู่ในสังคมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภูมิปัญญาและวถีิชีวติของทอ้งถ่ินท่ีดีงาม ดงัภาพ 
 

ประชาคมโลก 

ประเทศหรือรัฐ 

หมู่บา้น ชุมชน สังคม 
 

บุคคล ครอบครัว 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงหลกัการส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8 ประการ 

 
 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) โครงการวิจยั “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน
ในการยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว” การวิจัยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการ
สร้างแผนชุมชนท่ีสามารถยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบั
ท่ีเขม้แขง็ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามทอ้งถ่ินของตนเอง ผลการวจิยัพบวา่ คณะนกัวิจยัสามารถจดัการ
เรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค
และโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบั
ภาคีนอกชุมชนในระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญ์ทั้งในและนอก

การบริหารจดัการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

1. ความพอประมาณ 

5. การเสริมสร้างคุณภาพ
คนใหมี้ทั้ง ความรู้และ
คุณธรรมควบคู่กนั 
 

8. ความสมดุลและ    
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

2. ความมีเหตุผล 

4. การพึ่งตนเอง 6. การรวมกลุ่ม 

  7. การสร้างครือข่าย                        3. การมีภูมิคุม้กนั 
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ชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาอยา่งแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่
รากแก้วท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีได้จากการน าเอาแผนชุมชนน้ีไปใช้จะก่อให้เกิดการยอมรับและ
สนบัสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรงหนุนใหชุ้มชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 

 วีระศักดิ์  สมยานะ และคณะ (2549) ไดท้  าวิจยัเร่ือง “ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2549” การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิง
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2549 ก่อนท่ีจะท าการปิดโครงการในอีก 2 ปี 
ขา้งหนา้ ผลการประเมินพบวา่ องคก์รมีการจดัระบบโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและมี
มาตรฐานแลว้ เพียงแต่การด าเนินงานของแต่ละบทบาทของสมาชิกยงัขาดความต่อเน่ือง และ
ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างสมาชิกดว้ยกนั แต่ระหวา่งสมาชิกกบัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์นั้น 
ปรากฏว่าเป็นไปได้ดว้ยดี ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในขั้นระดบัดี หากจะพฒันา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกว่าน้ีแล้ว บุคลากรควรได้รับการอบรมและ
พฒันาทกัษะต่างๆ ตามต าแหน่งหน้าท่ี จกัท าให้การประสานงานระหว่างเจา้หน้าท่ีเป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีเพิ่มข้ึนต่อไป  
 
 วรีะศักดิ์  สมยานะ (2550) ไดท้  าวจิยัเร่ือง “โครงการบริหารการจดัการธุรกิจชุมชนบา้น
แหวนเพื่อยกระดบัสู่วิสาหกิจชุมชนระดบัประเทศ”  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 3 ประการ คือ  
ประการแรกเป็นการศึกษาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ง 13 กลุ่ม ของต าบลบา้นแหวน เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกระดับของธุรกิจชุมชน และประการท่ีสอง เป็นการศึกษาความ
ตอ้งการในการพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม และประการท่ี
สาม เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดั
เชียงใหม่ ใหย้กระดบัสู่วสิาหกิจชุมชนระดบัประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี
ใช้ระบบวิธีวิจยัและพฒันาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อให้
ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาตนเองอยา่งแทจ้ริง กลุ่มประชากรผูร่้วมกระบวนการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองใชง้านมงคลและอวมงคล หมู่ท่ี 1 กลุ่ม Hone Product หมู่ท่ี 2 กลุ่มเคร่ืองด่ืมน ้ า
สมุนไพร หมู่ท่ี 3 กลุ่มผา้ทอพื้นเมือง หมู่ท่ี 3 กลุ่มแหนมและกุนเชียง หมู่ท่ี 4 กลุ่มเพาะเห็ดและ
แปรรูปเห็ด หมู่ท่ี 4 กลุ่มแปรรูปไม ้หมู่ 8 9 และ 10 กลุ่มงานดุลโลหะ หมู่ท่ี 11 กลุ่มโคมไฟ หมู่
ท่ี 11 กลุ่มแหนมหมู หมู่ท่ี 11 และกลุ่มทองมว้น หมู่ท่ี 13 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ การ
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สนทนากลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth)  การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่ม 
(SWOT  analysis) รวมถึงการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการยกระดบัการพฒันาของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน 
 
 วีระศักดิ์   สมยานะ (2551) โครงการวิจยั “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันา
นกัวจิยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อสร้างและพฒันานักวิจัยท้องถ่ิน ในจังหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) และเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจยัพบว่า นักวิจยัสามารถจดัการ
เรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ 
จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและ
แผนฯ ไดเ้สนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของ
ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและ
การท่องเท่ียว นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัไดท้ั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในดา้นสังคมและ
วฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได้ 14 เร่ือง และด้านการศึกษา มีงานวิจยัท้องถ่ินจ านวน 
6 เร่ือง ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อม นักวิจยัท้องถ่ินได้เสนองานวิจยัจ  านวน 5 เร่ือง ซ่ึง
งานวิจยัเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่น าไปปฏิบัติจริงในท้องถ่ินได้อย่างถูกต้องตามหลักของทฤษฏี
งานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินของนกัวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะ
น าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแบบอย่างกับการพฒันา
ทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป นบัไดว้า่เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยั
กบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 
 อภิชัย พันธเสน (2544) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระราชด ารัสเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเป็นกรอบแนวคิดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดจ้ริง
ในฐานะท่ีเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติัของพุทธเศรษฐศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
เศรษฐกิจทุกสาขา โดยในกรณีน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ผลการวิจยัพบวา่ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกขนาดและ



 90 

ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโดยภาพรวมหรือมีการจ าแนกตามขนาด และจ าแนกเป็นราย
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทุกขนาดและทุกประเภทไดค้ะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี (B) ตาม
หลกัเกณฑ์ของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ระยะหลงัจากผา่นวิกฤติเศรษฐกิจไปแลว้ อุตสาหกรรมทุก
ขนาด ทุกประเภท จะมีค่าเฉล่ียของดชันีเศรษฐกิจพอเพียงลดลง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่พอใชเ้ล็กนอ้ย 
(C+) ยกเวน้อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนงั ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คือ อยูใ่น
ระดบัพอใช้ (C) หลกัการส าคญัท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่าน้ีรอดพน้จากวิกฤติเศรษฐกิจไดก้็
เพราะเนน้การบริหารความเส่ียงต ่า ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธุรกิจท่ีไดก้ลายเป็นหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทุนจากภายนอกมากเกินไป นอกจากนั้นยงัใช้ทุน
ดงักล่าวไปในทางท่ีผิดวตัถุประสงค์ เช่น น าไปซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อเก็งก าไรหรือเอาไปซ้ือหรือ
ขยายท่ีอยูอ่าศยั 
 
 อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ไดท้  าวิจยัเร่ือง “โครงการอบรมจดัท าบญัชี วิเคราะห์
ตน้ทุน และแผนธุรกิจ ประจ า 10 จงัหวดัภาคเหนือ ” (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา  
แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เชียงราย และสุโขทยั) ซ่ึงโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่ออบรมจดัท าบญัชี 
วิเคราะห์ตน้ทุน และแผนธุรกิจ ให้กบักลุ่ม OTOP ใน10 จงัหวดัภาคเหนือ ”  ไดแ้ก่ จงัหวดั
เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  แพร่  น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์  เชียงราย และสุโขทยั ผล
การศึกษาพบว่า เทคนิคการอบรมการจดัท าบญัชี และการวิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจท่ี
ให้กับกลุ่ม OTOP นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มได้ ท าให้กลุ่ม
สามารถลดตน้ทุนการผลิต และสามารถเพิ่มก าไรให้กลุ่มได้ ตามแผนธุรกิจท่ีกลุ่มได้ท าการ
วางแผน และวเิคราะห์การท างานตลอดโครงการ อนัจะน าไปสู่แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของก าไร และการลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ ต่อไปได ้ 
 




