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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 
2 ฉบับ (ประจำเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดำเนินการเผยแพรโดย
จัดสงใหสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานการอุดมศึกษา 
และหนวยงานวิจัยตางๆ การตีพิมพตนฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพจะตองไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดๆ  
มากอนหรือไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพิมพในวารสารอ่ืน และตองผานการประเมินกล่ันกรองให 
ความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปน
สิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การนำตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความตางๆ 
เปนความรับผิดชอบของผูเขียนบทความ ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

ในฉบับนี้เปนปที่ 12 ฉบับที่ 2 เวลาการดำเนินการอยูในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2554  
วารสารฉบับนี้ไดนำเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน 3 ดาน คือ บทความเร่ืองท่ี 1-5  
มีความเดนดานการวิจัยพัฒนาทองถิ่น บทความเรื่องที่ 6-10 มีความเดนดานการพัฒนาการเรียน 
การสอน และบทความเรื่องที่ 11-12  มีความเดนดานเกษตรศาสตร   
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วิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปนประโยชนในแวดวงวิชาการที่เก่ียวของตอไป 
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การศึกษาเรื่อง “คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับการนำไปประยุกตใช 
รวมกันกับการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม อาศัยวิธีการวิจัยโดยการสรางความเขาใจ
ปรากฏการณในเชิงเหตุผล ดวยวิธีวิเคราะหที่เปนระบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และเทคนิคของการไดขอมูล
ดวยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงกลุม กับกลุมธุรกิจชุมชนจำนวน 32 แหงใน 24 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม วิเคราะห
ผลการวิจัยแบบ Content Analysis และไดขอสรุปจากการวิจัยเปนกลุมธุรกิจชุมชนตนแบบ อันเปนการสงผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยางย่ังยืน  

ผลการวิจัยพบวากลุมธุรกิจชุมชนควรมีหลักคุณธรรมในการดำเนินกิจการกลุมนอกเหนือจากการมุงแสวงหากำไร 
เปนที่ตั้ง และหน่ึงในคุณธรรมท่ีควรจะสงเสริมใหกับกลุมธุรกิจชุมชนท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน คือ คุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการดำเนินงาน จนเกิดความยั่งยืนของธุรกิจได ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถ
ระบุประเภทของคุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมสำหรับนำมาประยุกตใชสำหรับการบริหารจัดการ
กลุมธุรกิจชุมชน จนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจเอง ได 5 ประเภท ไดแก 1) ความซ่ือสัตยสุจริต 2) ความไมโลภ 
จนเกินไป 3) ความอดทน 4) ความขยันหม่ันเพียร และ 5) ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซึ่งลักษณะของคุณธรรมเหลานี้ 
จะแสดงออกมาโดยการกระทำทางกาย วาจาและจิตใจของสมาชิกกลุมธุรกิจชุมชนทั้งตัวของผูนำกลุมและสมาชิกของกลุม
ทุกคน การนำเอาหลักคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหลานี้ไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรของกลุม
ธุรกิจชุมชนตนแบบ 5 ประเภท ไดแก ธุรกิจชุมชนประเภทสินคาเกษตร, ธุรกิจชุมชนแปรรูปอาหาร, ธุรกิจชุมชนประเภท
งานหัตถอุตสาหกรรม, ธุรกิจชุมชนประเภทผา และธุรกิจชุมชนดานบริการทองเท่ียว รวม 10 กลุมธุรกิจชุมชนตนแบบ 
ในจังหวัดเชียงใหม สามารถพัฒนาแนวทางการปรับและประยุกตใชหลักคุณธรรมควบคูกับการดำเนินธุรกิจในเชิงคุณธรรม
หรือจริยธรรมทางธุรกิจไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน จนเปนตนแบบธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมของจังหวัดเชียงใหม  
คำสำคัญ : คณุธรรม ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  



Abstract 
 
The objective of this research is to study the suitable types of morality base on sufficiency 

economy philosophy in order to apply in the management of community business, Chiang Mai 
province. The research method is to make the understanding of the phenomena by rational and 
analysis systematically. It is the qualitative research and collect the data by the participatory action 
meeting with 32 groups of community business in 24 district of Chiang Mai in order to get the conclusion by 
content analysis technical and bring the result to use with the prototype of community business 
groups. 

The result of study is that there are 5 suitable types and characteristic of morality base on 
sufficiency economy philosophy to apply in the management of community business; 1) honesty;  
2) lack of greed; 3)patience; 4)diligence and 5)generosity. All of these morals will be expressed through 
physical, verbal and mental of both group leaders and members. These five morals will thereby  
be applied in the management of the five prototypes of the community business groups consisting of 
agricultural business, processed food, handicraft industry, garment and tourism community business 
groups totally 10 groups of community business in Chiang Mai. This will create the guideline to adjust 
and apply to use all of these 5 moralities with business and make the sustainable sufficiency for 
communities. 
Keywords : morality, sufficiency economy philosophy, community economic development 
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การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที ่ 10 มีเปาหมายในการเสริมสราง 

ความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สามารถแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และ 
สรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม 
เสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง ใหเปนฐานการดำรงวิถีชีวิต
ของชุมชนและสังคมไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) จากแผนฯ ดังกลาว 
ไดสงผลกระทบตอแนวทางการบริหารขององคกรภาครัฐ รวมถึงองคกรระดับทองถ่ิน ในการมุงเนนใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
ไดเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มรายไดหรือความมั่งคั่งเปนหลัก โดยการเพิ่มแนวทางหรือมาตรการตางๆ เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการคาการลงทุนใหมากขึ้น อันเปนแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศ
ทางตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา ที่เนนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เสรีนิยม หรือบริโภคนิยม ที่ใหความสำคญักบัวัตถ ุ
เงนิตรา ประสทิธภิาพ กำไร ความรวดเร็ว การตอสูแขงขัน เพือ่ใหไดผลประโยชนสูงสุดตอตนเองเปนที่ตั้ง สงผลใหการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเทาที่เปนอยูไมกอใหเกิดการกระจายรายไดจากผูที่ไดเปรียบทางการคาการลงทุนไปสูประชาชน 
ในพ้ืนท่ีทองถ่ินรอบนอกท่ียากจนไดอยางท่ัวถึง การใชนโยบายแบบประชานิยมท่ีเปนอยูเห็นไดชัดวามีความขัดแยงกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เนนความสมดุลหรือความเทาเทียมกัน หากเปนการพัฒนาเศรษฐกิจก็ตองเนน
การกระจายรายได หากจะเนนการพัฒนาก็ตองเนนการพัฒนาคน หรือความคิดของคนหรือจิตของคนมากกวาการพัฒนา
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ทางดานวัตถุ ถึงจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวได (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551) นอกจากนี้งานวิจัยเรือ่ง  
“การจดัการการเรียนรูเพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ของภาคชนบท และชุมชนเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม (Chiang Mai Rural and 
Urban-Socio-Economy Management Learning: CMRU-SML)” พ.ศ.2550-2552 (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2552) เพ่ือตอบ
สนองความตองการของทองถิ่นใหครบทุกดาน โดยการวิจัยครั้งนี้ไดประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการทั้งหมด ซึ่ง
พบวา รอยละรอยมีความคาดหวังที่จะเขารวมโครงการ “CMRU-SML” นี้ และสวนใหญรอยละ 93.50 มีความคิดเห็นวา
โครงการดังกลาวสามารถเกิดข้ึนได และหากเกิดข้ึนแลวจะเปนประโยชนตอทองถ่ิน และสามารถปฏิบัติไดอยางแทจริง 
ถึงรอยละรอย ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหมนั้น ที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสินคา OTOP 
ในเชิงลึก โดยการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือผลักดันใหเปนวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเปนพื้นฐานท่ีแข็งแรงในการสนับสนุนนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเปนอยางมาก แตยังขาดการสรางฐานความรูและกระบวนการเรียนรูใหมีการพัฒนาความ
สามารถของคนทองถ่ินอยางตอเน่ือง ซึ่งสถานการณของธุรกิจชุมชนท่ีผานมา ดังงานวิจัยเร่ือง การยกระดับธุรกิจชุมชน  
สูวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ของ วีระศักดิ์ สมยานะ ในป พ.ศ.2551 ที่พบวา ธุรกิจชุมชนตางๆ ยังประสบปญหา 
หลายดานดวยกัน แตปญหาท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด คือ เร่ืองของความย่ังยืนของกลุม อันเน่ืองมาจากการขาดคุณธรรม 
ในองคกร กลาวคือ การท่ีผูผลิตไมมีคุณธรรมกับการผลิตสินคาและการใหบริการของตนเองอยางสม่ำเสมอ ขาดความ
ซื่อสัตยในเร่ืองของคุณภาพของสินคา ความสะอาด ความปลอดภัย ไมมีวินัยทางการคากับลูกคา บางธุรกิจเมื่อสินคา
ติดตลาดแลวก็ไมซื่อตรงตอลูกคาเหมือนเดิม ซึ่งถือวาเปนปญหาท่ีสำคัญมากท่ีสุดในการทำธุรกิจ ทั้งนี้เพราะหากผูผลิต
ขาดคุณธรรมในการทำธุรกิจแลว ก็จะไมสามารถทำใหลูกคาเชื่อถือ และเช่ือใจตอผลิตภัณฑตางๆ ที่นำมาเสนอขายได และ
จะกอใหเกิดความลมสลายของธุรกิจในระยะเวลาถัดไป 

จากปญหาดังกลาวขางตน นักวิจัยเห็นวาการที่จะสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจใหกับกลุมธุรกิจชุมชน 
ในทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหมจะสามารถทำใหธุรกิจชุมชนเหลานั้นสามารถดำเนินกิจการไดอยางยั่งยืน หากคำนึงถึงเหตุ
และผลของการประยุกตใชหลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงเนน
ความมีคุณธรรมหรือความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม นักวิจัยเห็นวาหากจะนำเอาหลัก
คุณธรรมดังกลาวมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการกลุมธุรกิจชุมชนเหลานั้น ประเภทและคุณลักษณะของคุณธรรม 
ใดบางในหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสมที่จะนำมาประยุกตใช และหากนำมาใชไดจริง จะสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหมไดอยางไร ผลไดจากการวิจัยยังจะเปนประโยชนตอการนำไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการของกลุมธุรกิจชุมชนอื่นๆ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตอไป  
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เพ่ือศึกษาประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับการนำไปประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการของกลุมธุรกิจชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
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การศึกษาอาศัยวิธีการวิจัยโดยการสรางความเขาใจปรากฏการณในเชิงเหตุผล ดวยวิธีวิเคราะหที่เปนระบบโดยใช

การวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และเทคนิคของการไดขอมูลอาศัยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงกลุม กับกลุมธุรกิจชุมชน
จำนวน 32 แหงใน 24 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม และวิเคราะหผลโดยใชเทคนิค Content analysis เพื่อใหไดขอสรุป
สำหรับพัฒนาเปนกลุมธุรกิจชุมชนตนแบบ อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(1) ประชากรที่ศึกษา ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก กลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม  
24 อำเภอ สามารถระบุประชากรที่ศึกษาท้ังหมดในพื้นที่ 153 กลุมธุรกิจชุมชนประจำตำบล  

(2) กลุมตัวอยาง คือ กลุมธุรกิจชุมชนไวทั้งสิ้น 5 ประเภท ไดแก ประเภทท่ี 1 คือ สินคาทางการเกษตร ประเภท 
ที่ 2 คือ ผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร ประเภทท่ี 3 คือ ผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรมประเภทท่ี 4 คือ ผลิตภัณฑ 
ผาและเครื่องนุงหม และประเภทที่ 5 คือ การบริการดานการทองเท่ียวและทำการสุมตัวอยางกลุมธุรกิจชุมชน
แตละประเภทมาอยางนอยประเภทละ 6 กลุมธรุกิจชมุชน รวมทัง้สิน้ 30 กลุมธรุกิจชมุชน ซึง่ผลการดำเนนิงาน
ครั้งนี้นักวิจัยสามารถศึกษากลุมธุรกิจชุมชนไดทั้งสิ้นถึง 32 กลุมธุรกิจชุมชน  

(3) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสัมภาษณและแบบสอบถามของการพัฒนา รวมถึงแบบสำรวจ
และแบบประเมินตางๆ มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

  แบบที่ 1 แบบสอบถามสำหรับสมาชิกในองคกร คือ ผูบริหาร รวมถึงสมาชิกของกลุมธุรกิจชุมชนทุกคน  
ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับบริบทของการดำเนินงาน เพ่ือหาจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาส (SWOT Analysis)  
ในการดำเนินงาน จากแบบสอบถามจะสามารถนำไปวิเคราะหหาความเขมแข็ง และการมีสวนรวมของสมาชิก
ขององคกรตามหลักการบริหารองคกร (ตัวช้ีวัดความเขมแข็งขององคกร) สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
จะใชวิธีการ In-depth interview หรือวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึก รวมกับกระบวนการ
แบบกลุม (Focus group) กับสมาชิกกลุม เพื่อใหไดการเสนอแนะประเด็นตางๆ ประกอบแบบสอบถามท่ีได
สัมภาษณไป 

  แบบที ่ 2 แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดบัของการประยกุตใชคณุธรรมตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในการบริหารจัดการกลุมธุรกิจชุมชน เพ่ือกำหนดคุณลักษณะและประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 ประการ คือ 1) ความซื่อสัตยสุจริต 2) ความไมโลภจนเกินไป 3) ความอดทน 4) ความ
ขยันหมั่นเพียร และ 5) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

(4) การสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดย 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและขอคำแนะนำจากผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิด 2) สรางแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย และ  
3) นำเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและใหครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยตลอดโครงการ 

(5) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมธุรกิจชุมชนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (ไมใชประชากรกลุมตัวอยางจำนวน 5 กลุม แยกตามประเภทของสินคาและ
บริการทั้ง 5 ประเภท) 

(6) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยการ 1) ขอความอนุเคราะหแบบสอบถามกับกลุมธุรกิจ
ชุมชนตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลในการปรับปรุงแบบสอบถาม 2) นำแบบสอบถามท่ีไดทำการสำรวจ ดวยวิธีการ 
In-depth หรือวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลที่เจาะลึก รวมกับกระบวนการแบบกลุม (Focus  
group) กับสมาชิกของกลุมเพื่อใหไดการเสนอแนะประเด็นตางๆ ประกอบแบบสอบถามที่ไดสัมภาษณ และ 
3) รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดใชสัมภาษณ เพื่อนำมาวิเคราะหผลเพ่ิมเติม 4) ทำการวิเคราะหผล 
การวิจัย เพื่อจัดจำแนกประเภทและวิเคราะหคุณลักษณะของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกตใชในการบริหารจัดการกลุมธุรกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยใช
วิธีการ Content analysis  

 
 

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
 
การศึกษาเรื่อง “คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม”  

ครั้งนี้ไดทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมในองคกร ทั้งหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักคุณธรรมตางๆ จนไดขอสรุปวา หลักคุณธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดที่ควรนำมาประยุกตใชในองคกรตางๆ ในปจจุบัน  
โดยเฉพาะชวงวิกฤติทางเศรษฐกิจขณะนี้ คือ แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” สำหรับในท่ีนี้เรียกวา การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) (สำนักงาน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำริที่จะเห็นการสรางเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเกิดขึ้นเพื่อนำมาใชในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนไทย พรอมกับคาดหวัง 
ใหประชาชนยึดถือการบริหารจัดการและการดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้เปนหลักพื้นฐาน อันจะนำไปสูจุดหมายปลายทาง
สำคัญ คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุข โดยประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้ง
ประชาชนในชาติทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  

การศึกษาความสำคัญ ความเปนมา และความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชนที่ผานมา ทำใหกลาวไดวา แนวคิดการบริหารจัดการของเศรษฐกิจพอเพียงมีความคลายคลึงกับแนวคิดที่มีการ
แพรหลายในประเทศไทยกอนหนาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิด “สันติประชาธรรม” ของ ปวย อึ๊งภากรณ และ “ธัมมิก
สงัคมนิยม” ของทานพุทธทาสภิกขุ แตทัง้สองแนวคิดนีไ้ดเนนดานจิตใจมากกวาความเปนรปูธรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
ยังมีแนวคิด “เศรษฐศาสตรชาวพุทธ” ของ อี. เอฟ. ชูเมกเกอร (E. F. Shumaker) นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันไดเสนอ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรแนวใหมท่ีตอตานเศรษฐศาสตรแบบวัตถุนิยมไวในเอกสารเร่ือง เศรษฐศาสตรชาวพุทธ (Buddhist 
Economics) ที่เนนเรื่องความพอเพียงทางเทคโนโลยีในระบบการผลิตที่ใหความสำคัญตอคนมากกวาผลผลิต รวมตลอด
ทั้งแนวคิด “คำตอบอยูที่หมูบาน” ของ มหาตมะ คานธี ที่ไดเนนความพอเพียงในระดับชุมชน แมแนวคิดนี้จะไดกลาวถึง
แนวคิดทางเศรษฐกิจที่ตรงกันขามกับระบบทุนนิยมหรือระบบเสรีนิยมที่ “โลภ” อยางไมมีที่สิ้นสุดเชนเดียวกับแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง แตแนวคิดคำตอบอยูที่หมูบานของ มหาตมะ คานธี นี้ก็ไมใชแนวคิดที่เปนพัฒนาการของประชาชนและ
ชุมชนไทย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551) รวมถึงการสังเคราะหงานวิจัย ขอเขียน และบทความท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งแตป พ.ศ.2542 ถึงป 2550 ของ อภิชัย พันธเสน, 2551 ที่เปนการสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้อยางสอดรับกัน  

การที่จะกำหนดแนวทางการประยุกตใชหลักคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรธุรกิจชุมชนไดนั้น จำเปนตอง
ทราบถึงคุณลักษณะและประเภทของคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองระดับโลกวา คุณธรรมดังกลาวมีความ
เหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกตใชหรือไม และมากนอยเพียงใด นักวิจัยไดทำการศึกษาและพบวามีนักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญระดับโลกไดเปดมุมมองความคิด เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปรียบเทียบกับระบบ
เศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีในโลกวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาประยุกตใชในการพัฒนา
ประเทศในปจจุบัน นอกเหนือจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในออสเตรเลีย เศรษฐกิจสมานฉันท  
(Solidarity Economy) ในบราซิล รวมถึงเศรษฐกิจแบบคานธี (Gandhi an Economics) โดยบุคคลที่ไดใหแนวคิดและ
มุมมองคร้ังนี้ ประกอบดวย 13 ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ระดับโลก ไดแก 1) ศ.ดร.วูลฟกัง ชัคส 2) ศ.ดร.ฟรานซ  
โอกอตวอลล 3) ศ.ดร.อมาตยา เซน 4) ฯพณ ฯ จิกมี ทินเลย 5) ศ.ดร.ปเตอร วอรร 6) ดร.ดอจี ดินเลย 7) ดร.ทาริก บานรุี 
8) คุณเฟอรนันโต ไคลแมน 9) ศ.ปเตอร บูทรอยด 10) ศ.ปเตอร คัลกิ้น 11) ดร.ฟาสติโน คอรโดโซ และ 12) คุณโยฮันเนส 
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อัสโบโก และ 13) ศ.ดร.วิมาลา วีระรัควาน (สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 
2552) 

สำหรับการศึกษาการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พบวาในป 2551 ทีผ่านมามีนกัวชิาการชาวตางประเทศ
นาม ศาสตราจารยปเตอร คัลกิ้น (Prof. Dr. Peter H. Calkins (2009)) ซึ่งเปนอาจารยดานเศรษฐศาสตรเกษตรและ
วิทยาการผูบริโภค มหาวิทยาลัยลาวาล ประเทศแคนาดา ไดทำการวิจัยเร่ือง “Sufficiency Economy Matrices: 
Multi-Period Optimization for Local Development Planners” Calkins, P., (2009) และไดทำงานรวมกันกับ  
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิต และ ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (2551) อาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงานวิจัยเรื่อง  
“Multi-constraint modeling of social optima: applications of Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy to 
immunize bottom- up planning” (Calkins.P., A.Wiboonpongse and S. Sriboonchitta. (2009)) ซึ่งเปนการ
ทำงานภายใตหนวยงานสถาบันเพ่ือการวิจัยและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดึงมหาวิทยาลัยจากท่ัวโลก เชน  
มหาวิทยาลัยเบิรกลีย เขารวมทำงานเพื่อหาความเปนไปไดในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันแหงนี้กำลังเดินหนาในการสรางหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภาคภาษาอังกฤษ 
เพื่อใหนักศึกษาจากท่ัวโลกไดมีโอกาสเขาศึกษาตอทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกดวย ดังนั้นจึงเปนการชี้ให 
เห็นวาการท่ีจะนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับเปนแนวทางในการปฏิบัติไมวาจะอยูในภาคสวนใดก็ตาม ตองสราง 
การมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ไมใชแตเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น การรวมมือกันจะตองกอใหเกิดสิ่งที่
เอื้อประโยชนระหวางตนเองและสวนรวม ซึ่งเราจะเห็นไดในหมูบานและชุมชนขนาดเล็ก เชนเดียวกับองคกรที่บริหารโดย
แรงงาน หลักการใหญขององคกรลักษณะน้ีมิใชการทำกำไรสูงสุดแกนายทุนแตเปาหมายคือ การเพ่ิมรายไดใหแกแรงงาน 
โดยที่กลุมคนงานจะเปนผูบริหารองคกรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม หากจะกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นกาวหนา
ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมดวยนั้น กิจการตองดำเนินไปอยางมีคุณธรรม มีการเปดกวางทางความคิดเพื่อรับ 
สิ่งใหมๆ เอาใจใสและคำนึงถึงคนรอบขางมากขึ้น เรียกวาเปนเศรษฐศาสตรคุณธรรม ที่อยูบนเงื่อนไขของคุณธรรม 
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง โดยการวิจัยคร้ังน้ีไดสรุปความหมายของ “หลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งมีอยูดวยกัน 5 ประการ ไดแก 1) ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติ
ตรงท้ังหนาที ่ตรงตอเวลา ปฏบิตัอิยางเต็มทีแ่ละถูกตองตามวิชาชพีธรุกจิชุมชนของตนเอง และรวมถึงลกูคาของตนเองดวย  
2) ความไมโลภจนเกินไป หมายถึง ผูที่ดำเนินชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม 
และไมมีความโลภจนเกินไป พอดี พอเหมาะ ไมเกินกำลังของตนเอง 3) ความอดทน หมายถึง การทนตอโลภ โกรธ หลง 
ทั้งกายวาจาใจ การทนตอความยากลำบาก ไมทอถอย อดทนตอความทุกข ความเหน่ือยยาก และไมปลอยใหสิ่งที่ไมดี
ไมงามมาครอบงำ รวมถึงผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทในตนเองในฐานะผูฟงและผูตามท่ีดี  
4) ความขยันหม่ันเพียร หมายถึง ผูที่มีความขยัน คือผูที่ตั้งใจทำอยางจริงจังตอเน่ืองในเร่ืองท่ีถูกที่ควร ผูเปนคนสูงาน  
มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญ อุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหนาที่อยางจริงจัง และ 5) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
หมายถึง ผูที่มีน้ำใจ คือผูที่มีความจริงใจตอกันไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง เห็นอกเห็นใจตอเพื่อนมนุษยซึ่งกัน
และกัน 

เพ่ือใหไดขอสรุปและนำผลที่ไดไปใชจริงกับกลุมธุรกิจชุมชน อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวากลุมธุรกิจชุมชนควรมีหลักคุณธรรมในการดำเนินกิจการของกลุมนอกเหนือจากการ 
มุงแสวงหากำไรเปนที่ตั้ง โดยกลุมธุรกิจชุมชนไดนำเอาหลักคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ประการนี้ 
ไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรของกลุมธุรกิจชุมชนตนแบบ 5 ประเภทธุรกิจชุมชน ไดแก 1) ธุรกิจชุมชน
ประเภทสินคาเกษตร 2) ธุรกิจชุมชนแปรรูปอาหาร 3) ธุรกิจชุมชนประเภทงานหัตถอุตสาหกรรม 4) ธุรกิจชุมชนประเภท
ผา และ 5) ธุรกิจชุมชนดานบริการทองเที่ยว รวม 10 กลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม อันกอใหเกิดแนวทางในการ
ปรับและประยุกตใชหลักคุณธรรมทั้ง 5 ประการควบคูกับการดำเนินธุรกิจในเชิงคุณธรรมหรือจริยธรรมทางธุรกิจ  
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กอใหเกิดความพอเพียงอยางย่ังยืนกับชุมชนอยางแทจริง ผลการวิจัยสามารถระบุถึงประเภทของคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในการนำมาปรับประยุกตใชสำหรับการบริหารจัดการกลุมธุรกิจชุมชนจนไดตนแบบ
ของการพัฒนาทั้งสิ้น 10 กลุมธุรกิจชุมชน ตามประเภทของกลุมธุรกิจชุมชนทั้ง 5 ประเภท กอใหเกิดการเรียนรูวถิีทำกิน 
ที่เกื้อหนุนความงดงามของภูมิปญญาของคนในทองถิ่นไวในแตละดาน ไดแก 1) การบริหารองคกรและจริยธรรมธุรกิจ 
ขององคกร 2) ดานการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑและดานการตลาด และดานที่ 3) ดานการเงินและการบัญชี  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตร กลุมมีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ปรับวิถีและคุณภาพชีวิตเกษตรกรดวยการทำเกษตรอินทรีย การดำเนินงานของธุรกิจชุมชนคูคุณธรรม ภายใต
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ คุณธรรม 5 ประการ ไดแก 1) กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ตำบลสงาบาน อ.ดอยสะเก็ด โดยผนวกเอาหลักคุณธรรมความพอเพียง เนนความสามัคคีของสมาชิกเปนท่ีตั้ง 
และ 2) กลุมธุรกิจชุมชนเกษตรกรรม ต.น้ำแพร อ.พราว จ.เชียงใหม ที่มุงเนนคุณธรรม “ความซื่อสัตยสุจริต” 
คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ปฏิบัติอยางเต็มท่ีถูกตอง โดยกลุมสมาชิกผูผลิต
สินคามคีวามซือ่สตัยตอตนเองและผูบรโิภค มกีารผลติสนิคาเกษตรระบบเกษตรอินทรยี จนกอใหเกดิการเรียนรู
วิถีทำกินที่เกื้อหนุนภูมิปญญาของคนในทองถิ่นไวไดอยางยั่งยืน 

(2) ผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร กลุมมีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปรับวิถี

และคุณภาพชีวิตเกษตรกรดวยการประกอบอาชีพแปรรูปอาหาร การดำเนินงานของธุรกิจชุมชนคูคุณธรรม 
ภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม 5 ประการ ไดแก 1) กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพแปรรูป
มันฝรั่ง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ซึ่งเนนคุณธรรม “ความเอื้อเฟอเผื่อแผ” ซึ่งมีตอผูปลูกมันฝรั่งจากปญหา
ราคาตกต่ำ ขายผลผลิตไมหมด ผลผลิตเสียหาย กลุมธุรกิจชุมชนไดนำมาแปรรูปเปนมันทอดที่แสนอรอย 
จำหนาย สรางรายไดใหแกกลุมสมาชิกและชุมชนผูผลิตมันฝรั่งดิบ เปนการเพ่ิมมูลคาและสรางรายไดเสริม 
ใหกับเกษตรกร 2) กลุมแปรรูปอาหาร ต.ทากวาง อ.สารภี จ.เชียงใหม ซึ่งไดนำเอาผลผลิตลำไยที่เหลือจากการ
จำหนายและราคาตกต่ำ มาผลิตและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เปนการเพิ่มมูลคาใหกับเกษตรกรผูผลิต 
“ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ” หรือ “น้ำใจ” ตอเพ่ือนชุมชนน้ี กอใหเกิดคุณธรรมตามหลักคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

(3) ผลิตภัณฑประเภทหัตถอุตสาหกรรม กลุมมีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การปรับวิถีและคุณภาพชีวิตของชุมชน การดำเนินงานของธุรกิจชุมชนประเภทหัตถอุตสาหกรรม ไดแก  
1) กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพหัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม ของ ต.ยุหวา อำเภอสันปาตอง จ.เชียงใหม 
และ 2) กลุมธรุกจิชมุชนแปรรูปผลติภณัฑจากรากไม ต.โปงทุง อ.โปงทุง จ.เชียงใหม ที่เนนการนำเอาซากไมและ
วัสดุไมที่เหลือใชมาทำการผลิตและแปรรูปเปนสินคาที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน เนน “ความขยัน
หมั่นเพียร” อันหมายถึง ผูที่ตั้งใจทำงานอยางจริงจังตอเนื่องในเรื่องที่ถูกท่ีควร ผูเปนคนสูงาน มีความพยายาม 
ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทำ ตั้งใจทำหนาที่อยางจริงจัง เพื่อใหไดชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม
คุณธรรมในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการเรียนรูวิถีทำกินที่เก้ือหนุนภูมิปญญาของคน 
ในทองถิ่นไมใหสูญหาย 

(4) ผลิตภัณฑประเภทผาและเคร่ืองนุงหม กลุมมีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการปรับวิถีและคุณภาพชีวิตชุมชน การดำเนินงานของธุรกิจชุมชนคูคุณธรรมของธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ
ประเภทผาและเคร่ืองนุมหม ไดแก 1) กลุมธุรกิจชุมชนท่ีประกอบอาชีพทอผาสังคติ (เคร่ืองนุงหมถวายให
พระสงฆ) ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม และ 2) กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพทอผาตีนจก ต.บานทับ 
อ.แมแจม จ.เชียงใหม ที่ไดเนนคุณธรรม “ความอดทน” การทนตอโลภ โกรธ หลง ท้ังกายวาจาใจ การทนตอ
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ความยากลำบาก ไมทอถอย อดทนตอความทุกข ความเหนื่อยยากในการผลิตผาทอท่ีตองอาศัยความ
ชำนาญ การถายทอดฝมือที่มีมาแตบรรพบุรษจนกอใหเกิดชิ้นงานที่มีความสวยงามและเปนที่ยอมรับของ
ลูกคา กวาจะไดชิ้นงานตองใชความปราณีตทำเปนเวลาหลายเดือนกวาจะไดผา 1 ผืน อันเปนคุณธรรม 
ที่ควรกอเกิดในธุรกิจชุมชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) การบริการดานการทองเที่ยว กลุมมีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ปรับวิถีและคุณภาพชีวิตชุมชน การดำเนินงานของธุรกิจชุมชนคูคุณธรรม ในธุรกิจชุมชนดานการบริการ
ทองเที่ยว ไดแก 1) กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพบริการดานการทองเที่ยว หมูบานโฮมสเตย ต.หวยแกว  
อ.แมออน จ.เชียงใหม และ 2) กลุมธุรกิจชุมชนบริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  
ที่เนนคุณธรรม “ความไมโลภจนเกินไป” คือ ผูที่ดำเนินชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะของตน คิดกอนใช 
คิดกอนซื้อ เก็บออม และไมมีความโลภจนเกินไป โดยการทำธุรกิจท่ีคำนึงถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกอนที่จะ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนเพื่อตนเอง การทำธุรกิจบริการทองเที่ยวท่ีดูแลธรรมชาติหรืออนุรักษธรรมชาตินี้ กอให
เกิดผลสะทอนตอการคืนสูสิ่งแวดลอมที่นาอยูนาเที่ยวจนเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ  
ความพอดีจากการใชทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ลวนเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 
การวิจัย “คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม” 

สามารถสรุปประเภทของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกับการนำไปประยุกตใชกับการบริหาร
จัดการของกลุมธุรกิจชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม อันเปนการชวยสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน 
ใหเกิดความรอบคอบในการดำเนินงาน จนเกิดความยั่งยืนของธุรกิจได ซึ่งผลการวิจัยพบวากลุมธุรกิจชุมชนดังกลาว 
ควรมีหลักคุณธรรมในการดำเนินกิจการนอกเหนือจากการมุงแสวงหากำไรเปนที่ตั้ง และหนึ่งในคุณธรรมท่ีควรจะสงเสริม
ใหกับกลุมธุรกิจชุมชนที่เหมาะสมในยุคปจจุบัน คือ คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 1) ความซ่ือสัตย
สุจริต 2) ความไมโลภจนเกินไป 3) ความอดทน 4) ความขยันหมั่นเพียร และ 5) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ สำหรับการนำไป
ประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรของกลุมธุรกิจชุมชนตนแบบ 5 ประเภทธุรกิจชุมชน ไดแก ธุรกิจชุมชนประเภท
สินคาเกษตร, ธุรกิจชุมชนแปรรูปอาหาร, ธุรกิจชุมชนประเภทงานหัตถอุตสาหกรรม, ธุรกิจชุมชนประเภทผา และธุรกิจ
ชุมชนดานบริการทองเที่ยว รวม 10 กลุมธุรกิจชุมชนตนแบบ ใน จ.เชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตร คือ 
กลุมธุรกิจชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด และกลุมธุรกิจชุมชนเกษตรกรรม ต.น้ำแพร  
อ.พราว จ.เชียงใหม  

สำหรับผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร คือ กลุมธุรกิจชุมชนท่ีประกอบอาชีพแปรรูปมันฝรั่ง ต.สันทราย อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม และกลุมแปรรูปอาหาร ต.ทากวาง อ.สารภี จ.เชียงใหม ในสวนของผลิตภัณฑประเภทหัตถอุตสาหกรรม คือ 
กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพหัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม ของ ต.ยุหวา อำเภอ สันปาตอง จ.เชียงใหม และกลุมธุรกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑจากรากไม ต.โปงทุง อ.โปงทุง จ.เชียงใหม สำหรับผลิตภัณฑประเภทผาและเคร่ืองนุงหม คือ  
กลุมธุรกิจชุมชนท่ีประกอบอาชีพทอผาสังคติ (เคร่ืองนุงหมถวายใหพระสงฆ) ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม และ 
กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพทอผาตีนจก ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม และการบริการดานการทองเที่ยว คือ  
กลุมธุรกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพบริการดานการทองเที่ยว หมูบานโฮมสเตย ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม และ 
กลุมธุรกิจชุมชนบริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม โดยกลุมธุรกิจชุมชนตนแบบเหลานี้ไดปรับ
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และประยุกตใชหลักคุณธรรมทั้ง 5 ประการควบคูกับการดำเนินธุรกิจในเชิงคุณธรรมหรือจริยธรรมทางธุรกิจ อันกอใหเกิด
ความพอเพียงอยางย่ังยืนกับชุมชนไดอยางแทจริง  

จากบทสรุปของการประยุกตใชหลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ประการ ที่ดำเนินการวิจัย 
มาไดระยะหน่ึง ธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหมสามารถพัฒนาไดตนแบบของธุรกิจชุมชนท่ีมีคุณธรรมในการบริหาร 
จัดการองคกร ดังนั้นหากตนแบบเหลานี้สามารถขยายแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปยังชุมชนอ่ืนท่ีมีบริบท
ใกลเคียงกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจชุมชนที่มีคุณธรรมอยางยั่งยืนตอไป  
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