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บทคัดยอ
บทความวิจั ย นี้มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อ ประเมินระดั บความเป นเศรษฐกิ จพอเพีย งขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น และสังเคราะหบทเรียนความสําเร็จในการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมตัวอยาง คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 24 แหง จาก 11 จังหวัด ซึ่งเลือกอยางเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสาร การสนทนากลุม การสัมภาษณ
เชิงลึก การสํารวจความคิดเห็น การสังเกตการณ การรับฟงอยางรอบดานและการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ
ผลการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 แหง
ไดแก ทม.หัวหิน ทต.บางสีทอง อบต.บางคนที อบต.บานในดง และอบต.วัดแค สะทอนการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “เขาถึง” 13 แหงอยูในระดับ “เขาใจ” 4 แหง “เขาขาย”
และ 2 แหง “ไมเขาขาย”
บทเรียนความสําเร็จของการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
การมีนวัตกรรมที่พัฒนาอยางมีสวนรวมจากปญหาที่แทจริงและสงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชน สวนปจจัย
เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการยกระดับ ประกอบดวย 1) การใชตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการพัฒนา
2) การสรางเครือขายและบริหารเครือขาย 3) การทํางานบนฐานขอมูล ความรูและการจัดการความรู
4) คุณลั กษณะของผูบริ หารทอ งถิ่น ซึ่ง ตองมีค วามเป นผูนํา มีวิ สัยทัศ น มุงมั่ น ตัดสิ นใจได บริหาร
จัดการดีและมีคุณธรรม และ 5) การมีผูประสานงานที่ดีในองคกร
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Abstract

This research article aimed to study the level of Sufficiency Economy Philosophy
(SEP.) of Local Administrative Organizations (LAO.) and to synthesize key success factor of
enhancing SEP application level. 24 LAOs from 11 provinces were selected as samples by
purposive sampling. This study incorporated the following tools in data collection process;
document analysis, focus group discussion, in-depth interviews, opinion survey, observation,
eavesdropping and empirical evidence.
The major findings show that 5 agencies are at the top level, called “Inspiration”;
Hua-Hin Town Municipality, Bang Si Thong Subdistrict Municipality, Bang khonthi, Ban nai
dong, and Wat khae Subdistrict Administrative Organization. 13 agencies are at the second
level, “Comprehension,” 4 agencies are at the basic level, “Partial Practice”, and others are
below the basic level.
It is found that innovation creation for sustainable development is a key success
factor. More importantly, the innovation should have been participatory developed,
regarding to the real problems and making great impact on the community economy. In
addition, factors affecting SEP application level enhancement are as follows; 1) using SEP
indicators as a tool for community development, 2) social networking creation and
management, 3) working based on information, knowledge and knowledge management, 4)
being leader with desired characteristics: leadership, vision and determination, analytical
thinking, transparent and moral, and 5) having good organizer or coordinator in agency.
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Local Administrative Organization, Sustainable
Development
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ประสบการณเสนทางสูความสําเร็จของการเปนผูประกอบการขนสงทางถนนในประเทศไทย: การศึกษาเชิงปรากฏการณว ิทยา

บทนํา (Introduction)
“ชุมชน” เปนฐานของการพัฒนาประเทศซึ่งเปรียบไดกับฐานพระเจดียที่ทําใหองคพระเจดีย
ดํารงอยู ถาชุมชนมีความเขมแข็ง แมในยามที่ประเทศตองประสบภาวะวิกฤตทามกลางความผันผวน
ตางๆ ชุมชนก็จะอยูรอดและกอบกูวิกฤตไดเพราะมีศักยภาพในการตอรองกับอํานาจเงิน อํานาจรัฐ
และอํานาจของอวิชชา ทั้งมีศักยภาพในการรักษาความสมดุลระหวางคนกับคนและคนกับสิ่งแวดลอม
(ประเวศ วะสี, 2562) ดังนั้นการสราง “ชุมชนเขมแข็ง” จึงเปนจุดคานงัดของการอยูรอดของสังคม
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่พลิกผันและปนปวน (Disruptive
society) ในการนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนสวนราชการที่อยูใกลชิดชุมชนมากที่สุด
มีความพรอมดานทรัพยากรมากที่สุด และมีอํานาจโดยตรงในการสงเสริมสนับ สนุนการพัฒนาชุมชน
จะตองทําหนาที่เปน “กลไกหลัก” ในการเชื่อมรอยและบูรณาการการทํางานของทุกภาคีเครือขายรวม
ขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน สมดุลและมั่นคง
ในช วงที่ ผ า นมาหลายสิ บ ป ข องการพั ฒ นาประเทศ แม จ ะเกิ ด การขยายตัวอย า งสู ง ของ
เศรษฐกิจที่สงผลตอเศรษฐกิจสวนรวมหลายประการ แตการขยายตัวนั้นไดกอใหเกิดการพัฒนาที่ไม
สมดุลอีกหลายดานซึ่งไดกลายมาเปนขอจํากัดของการพัฒนาประเทศในระยะยาว เชน ความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” จึงไดถูกกําหนดใหเปนวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมุงที่จะสรางความสมดุลในทุกมิติ ทั้งดานสุขภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และวัฒนธรรม อันทําใหการดํารงชีวิตของคนรุนปจจุบันและ
คนรุนอนาคตมีความสุขและไดรับประโยชนสุขโดยทั่วกัน ในขณะทีป่ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูก
นอมนํามาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศแบบยั่งยื น แตค วามกา วหน าที่เ กิด ขึ้นจริงกลับ มีไม มาก
กลาวคือ แมประเทศไทยจะลดสัดสวนคนจนไดอยูบางจากรอยละ 65.2 ในป พ.ศ. 2531 เหลือรอยละ
9.85 ในป พ.ศ.2561 (World Bank, 2019, p.VII) แตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของคน
ในชาติไมมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้เพราะทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมยังมีเปาหมายสําคัญอยูที่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจในสัดสวนที่สูงจะตกอยูกับนายทุนและชนชั้นนํา
และเมื่อคนเหลานี้มีอํานาจทางเศรษฐกิจก็พยายามใชอํานาจดังกลาวครอบงําอํานาจทางการเมืองผาน
ระบบการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ที่เรียกวา “ธุรกิจการเมือง” ดังนั้นความหวังที่จะปรับเปลี่ยนการเมือง
ลักษณะเชนนี้ในระดับประเทศได สวนหนึ่งจึงตองพึ่ง “การเมืองสวนทองถิ่น” ที่มีการบริหารจัดการ
ผาน “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” เพราะ อปท. มีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในระดับฐานราก
ดังนั้นโอกาสที่จะบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่จึงเปนไปไดมากกวา
การเมืองในระดับประเทศ (อภิชัย พันธเสน, 2560)
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การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อการพั ฒนาที่ยั่งยื น: กรณี ศึกษาภาคกลางตะวันตก” เปนการวิจั ยที่ต อยอดจากการวิจัย เรื่อ ง
“การประยุกตใช ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งขององค กรปกครองส วนทอ งถิ่ นสูการขับ เคลื่อ น
ประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ: กรณีศึกษาชุมชนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม” (เกศินี ประทุ ม
สุวรรณ, กมลทิพย คงประเสริฐอมร และพีรพัฒน พันศิริ, 2562) ซึ่งไดพัฒนาตัวชี้วัดระดับความเปน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดศึกษากับ อปท. 4 แหงในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย องคการบริหาร
สวนตําบลวัดแค องคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุงและ
เทศบาลตําบลคลองโยง ซึ่งพบวาทุกแหงสะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ “เขาใจ”
หรื อ เป น “องคกรแห ง ความสุ ข” โดยแตล ะแหง มี “ทุ นทางสั งคม” “จุ ดแข็ ง ” และ“จุ ดที่ ค วร
พัฒนา” แตกตา งกัน อย างไรก็ ดีจากการถอดบทเรียนการทํางานรวมกั นระหว างคณะนั กวิจัยกั บ
คณะทํ างานจากชุ มชนท องถิ่ น ซึ่ ง ประกอบด วย แกนนํา ชุ มชน กํ านั น ผูใหญ บา น ผูบ ริ หารและ
บุคลากรของ อปท. มีขอเสนอวา ควรจะตองมีการทบทวนและปรับแกตัวชี้วัดบางรายการเพื่อให
สะทอนระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงกรณีที่พื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยมี
ภูมิสังคมที่แตกตางกันก็อาจตองเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนบางรายการใหสอดคลองกับภูมิสังคมดวย
ดั ง นั้ นการวิ จั ย ในระยะที่ ส องนี้ จึ ง ได ท บทวน พั ฒ นาและปรั บ แก ตั วชี้ วั ด ระดั บ ความเป น
เศรษฐกิ จพอเพี ยงขององค กรปกครองสวนทอ งถิ่ นใหม เพื่อ ใหอ งคกรมี “เข็มทิศ” ในการนอ มนํ า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาทีย่ ั่งยืน จากนั้นก็ไดนําตัวชี้วัดที่ปรับใหม
มาใชในการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ
ประกอบด วย นครปฐม นนทบุ รี ปทุ มธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม ราชบุ รี
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง ซึ่งมีภูมิสังคมแตกตางกัน กลาวโดยสรุปเปาหมาย
ของการวิจัยอยูที่การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะได
รวมกันยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงใหสูงขึ้น ซึ่งถาองคกรมีระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
สูงขึ้นเทาใด ประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติก็จะยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น เหตุเพราะวาตัวชี้วัด
ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนเกณฑการประเมินทั้ง 12 ประเด็น ลวนเกี่ยวของกับสมรรถนะ
ขององคกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกันอยาง
มีความสุข การพัฒนากลไกการมีสวนรวมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อใหเ กิดความสุขและประโยชน สุขที่แ ทจริง คําถามสําคั ญ ก็คื อ อปท.นอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยัง่ ยืนได
ในระดับใด กลไกและกระบวนการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดอยางไร
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วัตถุประสงค (Objectives)
เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความเป นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น และ
สังเคราะหบทเรียนความสําเร็จ กลไกและกระบวนการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

กรอบแนวคิดหลัก (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดหลักที่นําไปสูการจําแนกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวิเคราะหเชิง
ระบบ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ
(Outcome) และผลในที่สุด (Impact) อันนําไปสูความยั่งยืน สมดุลและมั่นคง ดังแบบจําลองในภาพ
ที่ 1 โดยในระดับของ “ผลผลิต” คือการนําไปใชในแง “วิธีการ” ทําใหเกิดภูมิคุมกันเพื่อนําไปสู
ความยั่งยืน ในระดับ “ผลลัพธ” คือ การนําไปใชในระดับ“วิธีคิด” โดยมีความพอประมาณอันนําไปสู
ความสุขและความสมดุล สวน “ผลในที่สุด” คือ การนําไปใชในระดับ “วิถีชีวิต” มีความเปนเหตุผล
อันนําไปสูความมั่นคง ดังแบบจําลองในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ

หมายเหตุ. ที่มา “เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9” โดย อภิชัย พันธเสน,
2560, มหาวิทยาลัยรังสิต.
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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ภาพที่ 2 การจําแนกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ. ที่มา “เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9” โดย อภิชัย พันธเสน,
2560, มหาวิทยาลัยรังสิต.

ในที่นี้ ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในองค กรจึงจําแนกได 4 ระดับตามลํ าดับขั้นดังนี้ คื อ
1) ระดับ “ไมเขาขาย” หมายถึง องคกรที่มีความเสี่ยง ไมมีภูมิคุมกัน บุคลากรอยูรวมกันอยางไมมี
ความสุขและไมสามารถสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนได 2) ระดับ “เขาขาย” หมายถึง การเปน
“องคกรแหงความยั่งยืน” คือ มีภูมิคุมกัน ไมมีความเสี่ยงหรือลอแหลมตอการทุจริต บริหารจัดการ
องค กรด วยความโปร งใส นํา พาองคกรให อยูรอดไดทา มกลางวิ กฤต 3) ระดับ “เขา ใจ” หมายถึ ง
การเปน “องคกรแหงความสุข” คือมีภูมิคุมกันและมีความพอประมาณ ไมมีความเสี่ยงหรือลอแหลม
ตอการทุจริต บริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส ทําใหทุกคนใน อยูรวมกันอยางมีความสุข และ
4) ระดับ “เขาถึง” หมายถึง การเปน “องคกรแหงประโยชนสุข” คือ มีภูมิคุมกัน มีความพอประมาณ
และมีเหตุผล ไมมีความเสี่ยงหรือลอแหลมตอการทุจริต บริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส ทําให
ทุกคนในองคกรทํางานรวมกันอยางมีความสุข สรางประโยชนสุขตอประชาชน
สําหรับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการบริหารงานขององคกรนั้น
บทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย กําหนดให อปท. ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น 7
ยุทธศาสตร คือ 1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 2) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบ
นิเวศยั่งยืน 4) การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6) การจั ดระเบีย บและรั กษาความสงบเรีย บร อย และ 7) การพัฒ นาบริ หารจัด การบ านเมื องที่ ดี
ยุทธศาสตรดังกลาวไดถูกนํามาพัฒนาเปนกรอบการวิจัย โดยเพิ่มประเด็นการวางแผนอยางมีสวนรวม
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เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญในแงของการสงเสริมประชาธิปไตยและกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการ
บริหารจัดการของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 กรอบตัวชี้วัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
เขาขาย

เขาใจ

เขาถึง

1. การบริหารงานอยางโปรงใส มี 5. การบริหารงานภายในใหเปน
ธรรมาภิบาล และไมมีการทําผิด องคกรแหงความสุข (50 คะแนน)
กฎหมาย (50 คะแนน)
2. การวางแผนและจัดทําแผน
แบบมีสวนรวม (20 คะแนน)

9. การบริหารงานภายในใหเปน
องคกรแหงประโยชนสุข
(30 คะแนน)
10. การจัดการศึกษา
6. งานโครงสรางพื้นฐานทางสังคม สาธารณสุขและการจัดการขยะ
ในระดับที่สูงขึ้น (20 คะแนน)
(20 คะแนน)

3. การวางแผนการทํางานเพื่อสง
ตอจากรุนสูรุน (15 คะแนน)

7. งานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
และวิสาหกิจชุมชน (15 คะแนน)

11. การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติใหดียิ่งขึ้น (20 คะแนน)

4. งานโครงสรางพื้นฐานดาน
กายภาพ (15 คะแนน)

8. งานดานสังคมและวัฒนธรรม
(15 คะแนน)

12. การลดปญหาสังคมและเพิ่ม
สวัสดิการสังคม (30 คะแนน)

100 คะแนน
ผลผลิต

100 คะแนน
ผลลัพธ

100 คะแนน
ผลในที่สุด

หมายเหตุ. ที่มา “กรอบวิจัยกลาง. ใน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
ไทย (น.39-73).” โดย อภิชัย พันธเสน, 2563ก, สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม.

ความมุงหวังสําคัญอยูที่วาถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําตัวชี้วัดระดับความเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเปน “เครื่องมือ” ในการบริหารงาน บริหารองคกร บริหารคน และใช ในการขับเคลื่อ น
การพัฒนาก็จะนํามาซึ่งความยั่งยืน สมดุลและมั่นคงของชุมชนทองถิ่น

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป นปรั ชญาที่ ชี้ถึ ง แนวการดํ า รงอยู แ ละปฏิ บั ติ ต นของ
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกั นในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและระมัดระวังและมีสํานึกคุณธรรม (สํานักงาน
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ

ปที่ 13 ฉบับที่ 1/2564
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544, น.ก) เมื่อประเทศไทยตองประสบกับ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดถูกนอมนํามาเปนแนวทางการพัฒนา
ประเทศในฐานะที่เปนทั้ง “เปาหมาย” “เครื่องมือ” และ “กระบวนการ” โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ควบคูกับการพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางและมุงการพัฒนา
แบบสมดุลทั้งดานคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมี
สุขของคนไทย ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญกับการกาวเขาสู
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงใหเกิดการนําทุนทางสังคม
เศรษฐกิ จ และทุ นทางทรั พยากรธรรมชาติ มาใช ป ระโยชน อ ย า งบูรณาการและเกื้ อ กู ลกั นเพื่ อ เป น
รากฐานการพัฒนาที่มั่นคง สวนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดเนนการสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเข มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมใหคน สั งคม และระบบเศรษฐกิ จสามารถปรับตั ว
รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงได อย างเหมาะสม รวมทั้ง สร างโอกาสทางเศรษฐกิจ ดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนที่อยูในชวงเวลาที่
ทาทายมากสําหรับประเทศไทยที่จะตองปรับตัวขนานใหญ จึงไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางการพัฒนาตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 ทั้งยังเรงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติไปสู “ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, น.คํานํา)
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” กับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “นวัตกรรม” จึงมีความ
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน โดย สุเมธ ตันติเวชกุล (2551, น.5) ไดกลาวถึงความเชื่อมโยงนี้วา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่เนนการปูรากฐานในการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับความเปนจริง
และความเปนไทย ในระดับบุคคลและครอบครัว คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน
สามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางดานจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิ จ ในระดับ ชุมชนคื อการรวมกลุ มกั นทํ าประโยชนเ พื่อ สวนรวมโดยอาศั ยภู มิป ญญาและ
ความสามารถของบุคคลและชุมชน สวนในระดับรัฐหรือระดับประเทศ คือการเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานใหทุกชุมชนรวมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกาวหนาขึ้นเปนลําดับอยางมีภูมิคุมกัน
โดย ณัฏฐพงศ ทองภักดี (2550, น.22) ไดขยายความเพิ่มเติมวา เปาหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพัฒนาที่สมดุล เจริญมั่นคงและมีความยั่งยืนในระยะยาว ไมผันผวนตามปจจัยเสี่ยง
ตาง ๆ โดยพิจารณาในหลายมิติอยางเปนองครวมมิใชเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ มีความครอบคลุมถึงมิติ
จิ ต ใจซึ่ ง กํ า หนดพฤติ ก รรม มิ ติ ส ถาบั น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม ชุ ม ชนและกฎระเบี ย บที่ มี ผ ลต อ
สภาพแวดลอมของความพอเพียง สวน ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554, น.95-96) อธิบายวาปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได ส ร า ง “มุ มมองใหม ” ที่ ทํ า ให เ กิ ด วิ ถี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 4 ประการคื อ
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1) การพัฒนาคนโดยสงเสริมใหมีคุ ณธรรมกํา กับความรู คนที่มีค วามรูและคุณธรรมจะสามารถใช
สติ ป ญ ญาในทางที่ ถู กต อ ง 2) การพั ฒ นาที่ มีเ ป า หมายเพื่ อ ส วนรวม มุ ง เน นประโยชน ส วนรวม
ใหความสําคัญกับความสัมพันธของมนุษยกับสรรพสิ่งซึ่งเปนลักษณะของการมองโลกอยางเปนองครวม
3) การพัฒนาที่สมดุลโดยการใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรม ประเพณี
ภายใตการรับรองการเปลี่ยนแปลงมากกวาการมุงที่จะเติบโตในมิติเดียว และ 4) การพัฒนาที่กาวหนา
อยางมั่นคงโดยเริ่มจากการพัฒนาฐานรากของสังคม คือการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจตั้งแตระดับ
ครอบครัวไปจนถึงระดับเครือขายที่ขยายสูสังคมทั้งประเทศ กลาวโดยสรุปก็คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนกรอบคิดและแนวปฏิบัตเิ พื่อการพึ่งตนเองของบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศ เปาหมาย
สําคัญอยูที่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยผานการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งมี “นวัตกรรม” เปน “เครื่องมือ”
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือวิธีการใหมๆ ในองคกร
โดยการนําความคิดสรางสรรค ความรู ความสามารถมาพัฒนาและประยุกตใชกับทรัพยากรที่มีอยูเดิม
ใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจและเปนที่ยอมรับของสังคม (West & Farr, 1990, p.3) ดังนั้นเมื่อองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น น อ มนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช กั บ การบริ ห ารงาน
ยอมหมายความวา แนวทางการทํางานและวิถีปฏิบัติแบบเดิมตองถูกแทนที่ดวยวิธีคิดแบบใหม วิธีการ
ใหม แนวปฏิบัติใหมหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ เชน การขับเคลื่อนนวัตกรรมดานพลังงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการสงเสริมแบบมีสวน
รวมใหชุมชนใชโซลารเซลลผลิตไฟฟาในครัวเรือนอันนําไปสูความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของสังคม
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาหรือประยุกตนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการ
การใหบริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการเพิ่มขีดความสามารถใหชุมชนทองถิ่นปรับตัวอยางยั่งยืน
สมดุลและมั่นคงอยางมีประสิทธิภาพนั้น องคกรจะตองสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในที่
เอื้อตอการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม นั่นหมายความวา สิ่งสําคัญแรกสุด คือ
การสราง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” โดยที่ผูบริหารองคกรและบุคลากรเปลี่ยน “วิธีคิด” (Mindset) ใหม
เป นการทํ า งานที่ เ ปด กวา ง เปด เผยและโปร งใส สร างแรงจู งใจในการเปลี่ ยนแปลงที่ นําไปสูการ
สรางสรรคสิ่งใหม สรางทีมงานที่มีการแบงปนขอมูลความรู ยอมรับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
และสร างการเรี ย นรู อย า งต อเนื่ อง (Jaskyte & Dressler, 2005, p.24) พร อ ม เปด โอกาสให
บุคคลภายนอกเขา ถึงขอ มูลขา วสาร ให กลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เช น ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนา (นิศาชล ฉัตรทอง, 2561, น.28)
รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับกลาที่จะคิดนอกกรอบ กลาทดลองทําสิ่งใหมๆ เพื่อสรางหรื อ
พัฒนานโยบาย มาตรการ ผลิตภัณฑ กระบวนการ รูปแบบการใหบริการ ฯลฯ ที่เปนประโยชนต อ
ชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตามความสําเร็จของการสรางสรรคนวัตกรรมไมไดเกิดจากการนําเทคโนโลยี
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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มาใช ในองคกรเท านั้น แต เกิด จากความมุงมั่ นในการเรีย นรูข องคนในองคกรที่มีเปา หมายเดี ยวกั น
เป ด ใจรั บ ฟ ง กั น พร อ มเรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม ทั ก ษะใหม และมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ภ ายในอย า ง
สม่ําเสมอ “การจัดการความรู” และ “การทํางานเปนทีม” ภายในองคกรจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
งานวิจัยหลายชิ้น ระบุตรงกันวา การที่องคกรหนึ่งๆ จะ “พลิกโฉม” (Transform) เขาสูการ
เปนองคกรที่มี “วัฒนธรรมนวัตกรรม” นั้น องคประกอบสําคัญที่มีรวมกัน คือ การทีบ่ ุคลากรในองคกร
มีเปาหมาย วิสัยทัศนรวมกัน มีความมุงมั่น เขาใจยุทธศาสตรขององคกร ในขณะที่ผูบริหารจะตองเปน
“ผู นํา การเปลี่ ย นแปลง” ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ นที่ มีค วามมุ ง มั่ นมี ส วนสํ า คั ญ ต อ การผลั กดั นให มีการนํ า
นวัตกรรมไปใชจนสําเร็จและมีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรและ
ในชุมชน (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, จําลอง แสนเสนาะ และอัศวิน แกวพิทักษ, 2561; นีรนาท แกว
ประเสริฐ ระฆังทอง, สมจินตนา คุมภัย, จินตนีย รูซื่อ, วชรวรรษ พรหมมา และชวพงษ นุยสุข, 2561;
วรรณา ประยุกตวงศและคณะ, 2563)
ทั้งนีจ้ ากงานวิจัยของอนุจิตร ชิณสาร, กิจฐเชต ไกรวาส และประภาส ปนตบแตง (2557, น.
81) ที่ ไ ด ศึ ก ษ า เรื่ อ ง “นวั ต กรรมการบริ ห ารของ องค ก รปกครอง ส ว นท อ งถิ่ น ในภาค
ตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ” พบว า ลักษณะและที่ มาของการก อ เกิ ด นวั ต กรรมการบริหารขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน ที่มาของนวัตกรรมขององคกรขนาดใหญมักเปน
แนวดิ่ ง แบบ “บนลงล า ง” ตรงข า มกั บ องค ก รขนาดเล็ กที่ มี ลั ก ษณะแบบ “ล า งขึ้ นบน” โดยมี
กระบวนการกอ เกิ ดนวัต กรรมการบริ หารเหมื อนกัน คื อ เริ่ มจากการประชุ มผู เกี่ ยวขอ ง การสรา ง
เครือขายกับหนวยงานภายนอกและการติดตามประเมินผล สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการกอ
เกิดนวัตกรรม ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคกร ความรูความสามารถของบุคลากร
การมีสวนรวมของประชาชน การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและทุนทางสังคม โดยการศึกษา
ของ มยุรี ทรัพยเที่ยงและวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ (2559, น.144-145) เรื่อง “การคนหานวัตกรรม
ทองถิ่นในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอํานาจของไทย” พบวา การริเริ่มนวัตกรรมผันแปร
ไปตามขนาดขององคกร องคการบริหารสวนตําบลริเริ่มนวัตกรรมนอยกวาเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนไปไดวาสวนหนึ่งมาจากศักยภาพและทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นตามขนาดของ
องคกรและอีกสวนหนึ่งเปนเพราะวาปญหาในเมืองใหญหรือพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญมีมากกวาปญหา
ในพื้นที่ขนาดเล็ก จึงทําใหเกิดแรงกดดันที่จะตองสรางสรรคนวัตกรรมมากกวา
สําหรับการขับ เคลื่อนนวัตกรรมไปสูการปฏิ บัตินั้น องคประกอบสําคัญอยู ที่การเรงพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในดานตาง ๆ การประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนแบบเปนทางการและ
ไม เป นทางการ และการบูรณาการขอ มูล ข าวสารร วมกั บประชาชนและหน วยงานราชการในพื้ นที่
นั่นหมายความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมุงพัฒนาทุนมนุษยควบคูกับการพัฒนาแบบมีสวน
รวมในทุกมิติ ปจจัยสําคัญก็คือ การสรางกระบวนการมีสวนรวมกับประชาชนหรือการเปดโอกาสให
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ประชาชนเขามามีสวนรวมแบบ “เจาภาพ” ไมใชในฐานะ “แขกรับเชิญ” ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
เรื่อง “นวัตกรรมการบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนตําบล อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร
ธานี” ของ วิทยา จิตนุพงศ (2559, น.58) ที่พบวา “การบริการสาธารณะ” ที่ประสบความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนนั้นตองเกิดจากความตองการของประชาชนและความรวมมือกันอยางจริงจังของประชาชนผูมี
สวนไดสวนเสีย
นอกจากนี้ ในการสร า งภู มิคุ มกั นที่ ดี ให กับ ชุ มชนท อ งถิ่ นในภาวะสั ง คมพลิ กผั น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ
ตอวิถีชีวิต วิถีการบริโภค วิถีการเรียนรู วิถีการผลิต การงานอาชีพ ระบบการสื่อสาร ความสัมพันธและ
กฎระเบียบตางๆ ทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจและแรงงานซึ่ง ตลาดแรงงานทั่วโลก
กํา ลัง เผชิ ญกั บการเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ ที่ สง ผลกระทบต อรู ปแบบการจา งงาน ตํ าแหน ง งานและ
คานิยมของคนรุนใหม ประเด็นหลักของเรื่องนี้จึงอยูที่วา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเตรียมการ
อยางไรเพื่อรองรับการงาน อาชีพและรายไดในโลกปจจุบันอันเปนการกระตุนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางยั่งยืน หนทางหนึ่งที่นาจะทําได ก็คือ การรองรับหรือพัฒนา “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social
enterprise) และหลอเลี้ยงอาชีพ “ผูประกอบการทางสังคม” (Social entrepreneur) ที่เชื่อมโยงกับ
โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม ในขณะเดียวกันก็ตองสนับสนุนใหแรงงานเดิมไดมีโอกาสฝกฝนพัฒนาความรู
และทั กษะตลอดเวลา (Re-skill) รวมทั้ งแสวงหาทั กษะใหม ๆ มาเสริ มศั กยภาพ (Upskill) อย า ง
ตอ เนื่ อง ซึ่ ง การรั บ มือ กั บ เทคโนโลยี ที่ ส รา งความพลิ กผั นต อ การงานอาชี พและเศรษฐกิ จชุ มชนนี้
นับเปนหนทางหนึ่งที่สรางความสุขและประโยชนสุขแกบุคคลและชุมชนทองถิ่น
อยา งไรก็ ตาม จากการศึกษา “การบริห ารราชการบนพื้นฐานหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ของ กัลยาณี เสนาสุ และบงกช เจนจรัสสกุล (2561, น.ii) โดยใชโมเดลการประเมิน 4 มิติ
ศึกษากับหนวนงานของรัฐ 45 แหงพบวา ในภาพรวมหนวยงานสวนใหญ 34 แหงสามารถสะทอน
ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงไดในระดับ “เขาขาย” สวนที่เหลือสะทอนไดในบางมิติ ซึ่งสวนใหญจะขาด
ในมิติที่ 4 คือประโยชนแกองคกรและสังคม สวนการศึกษาระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 199 แหง พบวา องคกรสวนใหญจํานวน 104
แหง คิดเปนรอยละ 52.2 สะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “เขาใจ” สวนที่สะทอนความ
เปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ“เขาถึง” หรือเปน “องคกรแหงประโยชนสุข” มีเพียง 20 แหงทั่ว
ประเทศหรือรอยละ 10 เทานั้น โดยอยูในภาคเหนือ 5 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง ภาคกลาง
2 แหง ภาคกลางตะวันตก 5 แหง ภาคใต 7 แหง สวนภาคตะวันออก ไมมีองคกรใดอยูในระดับ
“เขาถึง” (อภิชัย พันธเสน, 2563ข, น.266-267) แตถึงกระนั้นองคกรสวนใหญก็มีจุดแข็งที่พรอมจะ
พัฒนาและยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงใหสูงขึน้ เพื่อสรางความสุขและประโยชนสุขได ทวาสิ่ง
ที่นาสนใจก็คือ การศึกษาของ วรรณา ประยุกตวงศ และคณะ (2563, น.245) พบวา นวัตกรรมเพื่อ
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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พัฒนาท องถิ่ นขององค กรปกครองสวนทอ งถิ่ น มี ความสั มพั นธโ ดยตรงกับ คะแนนระดั บความเป น
เศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ องคกรที่มีนวัตกรรมเปนโครงการที่ชัดเจน ตอเนื่องและเปนนวัตกรรมที่
เปนผลผลิตที่มีความยั่งยืน ไดกอใหเกิดผลลัพธ คือความสุขของบุคลากรอันเกิดจากความภาคภูมิใจที่
ไดมีสวนรวมในนวัตกรรมนั้น ทั้งยังสงผลใหเกิด “ประโยชนสุข” แกชุมชนอีกตอหนึ่งดวย
โดยสรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรมพบว า องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ นส วนใหญ ยั ง ไม
สามารถนอ มนํา ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กตใชในการบริหารจั ดการองค กร บริหาร
บุคลากร บริหารงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดในระดับที่สะทอนการเปนองคกรแหงประโยชนสุข

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตา งๆ รวม 11 จังหวั ด
กลุมตัวอยาง คือ อปท.ที่ไดศึกษาในระยะที่หนึ่ง จํานวน 4 แหงและ อปท.ใหม จํานวน 20 แห งที่ได
จากการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) โดยมีเกณฑสําคัญดังนี้ 1) การคละประเภท
องคกรใหครอบคลุมทั้งองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
2) การคละพื้นที่รับผิดชอบที่มีทั้งความเปนเมืองและชนบท และ 3) ความตั้งใจของคณะผูบริหารที่จะ
เขารวมโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 24 แหง จําแนกเปนองคการบริหารสวนตําบล 15 แหง เทศบาลตําบล
7 แหง เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ประเภทละ 1 แหง ดังรายชื่อตามตารางที่ 1
การวิจั ย นี้เ ป นการวิจั ย เชิ ง คุ ณภาพ เก็ บรวบรวมข อ มู ลทั้ ง ขอ มู ล เชิ ง ตัวเลขและข อ มูล เชิ ง
คุณลักษณะโดยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย ตามลักษณะของประเด็นเนื้อหา โดยใช “วิธีการสามเสา”
(Triangulation method) ดานตาง ๆ ประกอบดวย สามเสาของแหลงขอมูลบุคคล คือ การเก็บขอมูล
จากบุคคล 3 กลุม ประกอบดวย บุคลากรทุกระดับของอปท. แกนนําหรือผูนําชุมชน และประชาชน
ผูรับบริการในพื้นที่ สามเสาของการตรวจสอบข อมูล คือ การประมวล วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่ตางกันหรือจากวิธีการรวบรวมที่แตกตางกัน ทั้งจากบุคคล เอกสาร
หลักฐาน ฯลฯ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองและเชื่อถือได และ สามเสาของนักวิจัย คือ การซักซอม
วิธี การและกระบวนการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ร วมกันระหวา งนั กวิ จัย และมี การทดสอบ ตรวจสอบ
ตรวจทานคะแนนรวมกัน ทั้งในชวงกอนการเก็บขอมูล ระหวางการเก็บขอมูลและหลังจากการเก็ บ
ขอมูลเพื่อ“ความเที่ยง” และ “ความตรง”
วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการประเมิ นระดั บ ความเป น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ อปท.
ประกอบดวย 1) การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ 2) การสนทนากลุมเฉพาะประเด็น 3)
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 4) การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 5) การรับฟงอยางรอบดาน 6)
การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ และ 7) การใชหลักฐานเชิงประจักษ สวนวิธี การและ
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เครื่องมือที่ใชในสังเคราะหบทเรียน กลไกและกระบวนการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชวิธีการคืนขอมูลและถอดบทเรียน
ตารางที่ 1 รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชในการศึกษาวิจยั จําแนกตามจังหวัด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

จังหวัด
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ระนอง
นครปฐม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม
เทศบาลตําบลหนองเสือ
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
เทศบาลตําบลบางสีทอง
องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน
เทศบาลตําบลบางเสาธง
องคการบริหารสวนตําบลสวนสม
เทศบาลตําบลสวนหลวง
องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน
องคการบริหารสวนตําบลบางคนที
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
เทศบาลตําบลพระแทน
องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง
องคการบริหารสวนตําบลชําแระ
องคการบริหารสวนตําบลบานในดง
เทศบาลตําบลเขายอย
เทศบาลเมืองหัวหิน
องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ
เทศบาลตําบลหงาว
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลตําบลคลองโยง
องคการบริหารสวนตําบลวัดแค
องคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด
องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง

สําหรับเกณฑการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบการวิจัยในภาพที่ 3
นั้น องคกรที่อยูในระดับ “เขาขาย” จะตองไดคะแนนรวมในขอ 1 2 และ 3 ไมต่ํากวา 70 คะแนน
ระดับ “เขาใจ” มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นวาตองไดคะแนนขอ 5 ไมต่ํากวา 40 คะแนน สวนระดับ “เขาถึง”
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นอีกวาตองไดคะแนนขอ 9 ไมต่ํากวา 25 คะแนนและตองไดคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ํา
กวา 270 คะแนน
การวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขใชวิธีการตรวจนับ แจกแจงความถี่ คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย
และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส วนการวิ เคราะห ข อมู ลเชิง คุณลักษณะ เช น ความรัก ความสามั ค คี
ความสุขของบุคลากร การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร ฯลฯ ใชการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษา (Results)
จากการศึกษาภูมิหลังและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู
ในความรับผิดชอบของ อปท.ทั้ง 24 แหง พบวา สวนใหญ 11 แหงเปนชุมชนที่มีความเปนเมืองใน
ระดับปานกลาง 9 แหงเปนชุมชนที่มีความเปนเมืองในระดับนอย และ 4 แหงเปนชุมชนที่เปนเมืองใน
ระดับ มาก ซึ่ งไดแ ก ทน.นครปฐม จ.นครปฐม เป นศูนยกลางการค าและส วนราชการ ทม.หัวหิ น
จ.ประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเที่ยว ทต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เปนยานนิคมอุตสาหกรรม และ
อบต.คลองสาม จังหวัดปทุมธานี เปนยานที่พักอาศัยที่มีโครงการหมูบานจัดสรรกวา 30 โครงการใน
พื้นที่
อปท.ที่มีบุคลากรมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ทน.นครปฐม ทม.หัวหิน และอบต.คลองสาม
จากการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance assessment: LPA) ป พ.ศ.2562
พบวา ผานการประเมินเกือบทุกแหงโดยมีสัดสวนใกลเคียงกันระหวางระดับ “ดี” และ “ดีมาก” สวน
ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency assessment: ITA) ปงบประมาณ พ.ศ.2562 พบวา สวนใหญ คือ 19 แหง “ไมผา น”
สวนที่ “ผาน” มีเพียง 5 แหง ไดแก อบต. คลองสาม อบต.นางตะเคียน ทต.พระแทน ทต.เขายอย
และทต.คลองโยง ในสวนของผูบริหารองคกร พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 55 ป สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ดํารงตําแหนงมากกวา 2 สมัย ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว
การประเมินระดับความเป นเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. 20 แหง ตามตัวชี้วัดที่ไดมีการ
ปรับปรุงใหม พบวา มี 4 แหงสะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “เขาถึง” เปนองคกรแหง
ประโยชนสุข ไดแก ทม.หัวหิน ทต.บางสีทอง อบต.บานในดงและอบต.บางคนที 10 แหงอยูในระดับ
“เขาใจ” เปนองคกรแหงความสุข 4 แหงอยูในระดับ “เขาขาย” เปนองคกรแหงความยั่งยืนและ 2
แหงอยูในระดับ “ไมเขาขาย” สรุปไดดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง

หากจําแนกตามพื้นที่ที่มีความเปนเมืองหรือชนบท พบวาองคกรที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีความ
เปนเมืองระดับมาก จํานวน 4 แหง มีทั้งอยูในระดับเขาถึง เขาใจ เขาขายและไมเขาขาย สวนพื้นที่ที่มี
ความเปนเมืองระดับปานกลางและระดับนอย พบวามีทุกระดับเชนกัน สวนใหญอยูในระดับ “เขาใจ”
สรุปดังภาพที่ 5 อันแสดงใหเห็นวา ตัวชี้วัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนําไปใชอยาง
จําแนกแยกแยะไดกับ อปท.ทุกประเภท ทั้ง อบต. ทต. ทม.และทน. ทั้งยังใชไดกับทุกพื้นที่ที่มีบริบท
หรือภูมิสังคมที่แตกตางกัน ทั้งพื้นที่ที่มีความเปนเมืองในระดับมาก ปานกลางหรือนอย
ภาพที่ 5 ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามระดับความ
เปนเมือง

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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สวนการประเมินการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงจากที่เคยศึกษากอนหนานี้จํานวน
4 แหง จากป 2561 - 2562 พบวา องคกรที่สามารถยกระดับจาก “เขาใจ” หรือการเปน “องคกรแหง
ความสุข” เปนระดับ “เขาถึง” หรือ “องคกรแหงประโยชนสุข” โดยผานเกณฑทุกขอ มี 1 แหง คือ
อบต.วัดแค ในขณะที่อีก 3 แหง แมวาคะแนนจะเพิ่มสูงขึ้นแตก็ยังจัดอยูในระดับ “เขาใจ” หรือเปน
“องคกรแหงความสุข” ในสวนของ อบต.วัดแค คะแนนที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการยกระดับไดนั้นมาจาก
ตัวชี้วัดดานการบริหารงานภายในใหเปนองคกรแหงความสุข โดยสงเสริมความเปนอยูอยา งพอเพียง
เปนที่ประจักษ ปรับสภาพแวดลอมโดยรอบใหเปนแปลงผักปลอดสารพิษ มีบอเลี้ยงปลาและโรงครัว
สําหรับเตรียมอาหารซึ่งใชวัตถุดิบจากแปลง การสรางสุขจากการรับประทานอาหารกลางวันพรอมกับ
การจัดการความรู รวมทั้งการวางแผนบริหารการเงินทําใหบุคลากรในองคกรลดภาระหนี้สินและปลด
หนี้ได จึงทําใหคะแนนรวมทุกประเด็นอยูในระดับ “เขาถึง”
สําหรับการสังเคราะหบทเรียนความสําเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยใชตัวชี้วัดทั้ง 12 ประเด็นเปนเกณฑ เพื่อนําไปสูการจัดระดับความเปน
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบวา ปจจัยความสําเร็จอยูที่ “ปจจัยนําเขา” และ “กระบวนการ” ที่ทําให
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความเปนนามธรรมสูงเปนเรื่องที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและ
วัดผลได โดย “นวัตกรรม” ซึ่งอาจเปนไดทั้งปจจัยนําเขาและ/หรือกระบวนการมีบทบาทในการนําไปสู
“ทางออกใหม” ซึ่งวิธีคิด วิธีการหรือกระบวนการแบบเดิม ๆ ใชไมไดผลหรือไดไมดีกับปญหาของพื้นที่
ทามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในปจจุบัน
ตัวอยางผลการศึกษาการนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการองคกร ไดแก ทม.หัวหิน นํา
แนวคิดเรื่อง “เมืองของพอ” และ “ความสุข” มาเปนแกนแกนในการเปลี่ยน “วิธีคิด” ของบุคลากร
ภายในองค ก ร แกนนํ า ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม รวมทั้ ง กลุ ม เด็ ก และเยาวชน และใช
“วัฒนธรรม” ในความหมายที่เปนวิถีการดําเนินชีวิต หลักศาสนาและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนปจจัย
หลักในการขั บเคลื่ อนการพัฒ นาคุณภาพชี วิต ภายใต การหนุนเสริมของเทศบาล อั นก อใหเ กิด องค
ความรูใหมในการบริหารจัด การและเรื่องราวดี ๆ มากมาย เชน ชมรม Strong ตานทุจริต ซึ่งเป น
องคกรอิสระภาคประชาชนที่เขมแข็ง ชุมชนนางรําไรถัง (ขยะ) ชุมชนศิลาเอกกับการเปลี่ยนพื้นที่ขยะ
ใหเปนพื้นที่เกษตรอินทรีย โรงเรียนบอฝาย โรงเรียนตนแบบและศูนยเรียนรูการจัดการขยะ สภาเด็ก
และเยาวชนที่มีบทบาทในการสรางสรรคสุขภาวะของชุมชน โดยใชงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
ตํา บล กลุมแม บา นกั บการพัฒ นาเตี ยงจากหลอดน้ํา พลาสติกเพื่ อป องกันแผลกดทั บสํ าหรับ ผูป วย
เปลี่ ย นขยะให เ ป นทุน เพิ่ มรายได ให ชุมชนและลดรายจ า ยให ผู ป วย และกลายเป น “ศู นย เ รี ย นรู
เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อแกปญหาขยะลนเมืองที่มีจํานวน 160-180 ตัน/วัน
ทต.พระแทน นําเทคโนโลยีคิวอาร โคดมาใหบริการชํ าระค าน้ํ าประปาเพื่อลดโอกาสการ
ทุจริต สวน อบต.บางตะไนย และทต.บางเสาธง นํากิจกรรมทางกายและกิจกรรมจิตอาสามาใชเปน
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เครื่องมือสรางกระบวนการมีสวนรวม อบต.สวนสม นําแนวคิดการสื่อสารแนวราบมาใชเปนเครื่องมือ
ในการสรางกระบวนการจัดการความรูในองคกร และอบต.ชําแระ นําแนวคิดเกษตรปลอดภัยมาเปน
ตนแบบหรือแหลงเรียนรูใหกับชุมชน
สวนการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น ไดแก ทต.พระ
แทน กับนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย “เกษตรอินทรียวิถีพระแทน” เกิดแปลง keyhole ที่ใช
กําจัดขยะสดเพื่อใหเปนปุยสําหรับผัก ณ จุดเดียวกัน โดยไมมีกลิ่นหรือแมลงรบกวน ทั้งได “ผักปลอด
สารพิษ” เปน “อาหารปลอดภัย” สําหรับการบริโภค ภายใตการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภายหลังไดขยายผลเปน “ตนแบบ”
ใหกับองคกรอื่น ๆ ในเครือขาย อปท. ที่รวมในโครงการวิจัยอีกดวย ไดแก อบต.วัดแค อบต.หนอง
โรงและทต.เขายอย เปนตน สวนในชุมชนเองก็ไดจัดใหมี “ตลาดนัด Keyhole” เพื่อเปนตลาดการ
เรียนรูระหวางผูผลิตและเปนแหลงนัดพบระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
อบต.บ า นในดงกั บ นวั ต กรรมการจั ด การระบบข อมู ล ชุ ม ชนทุ ก ระบบ ทั้ ง เรื่ อ งสุ ข ภาพ
เกษตรกรรม อาหาร เศรษฐกิจชุมชน โดยการนํ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปปรับใชในทุ ก
ระบบ โดยการสนับสนุนของ อบต. และหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ทําใหเกิดการจัดการขยะแบบ Zero waste เกิดเปนแหลงเรียนรูและแหลงศึกษาดูงานใน
เรื่องการทําปุยไสเดือน การคัดแยกขยะตนทาง การทําไบโอแกสครบวงจร ฯลฯ สําหรับการประยุกต
ประเพณีการทอดผ า ป ามาใช กับ ขยะ มี อปท.หลายแห ง ได นํา ไปใชโ ดยนํ ารายไดมาจุ นเจื อ ดู แ ลผู
เปราะบาง เชน อบต.บางคนที อบต.ชําแระ และทต.หนองเสือ เปนตน
อบต.หนองโรง กับนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอม การอนุรักษสัตวประเภทแยและอึ่ง ปาชุมชน การอนุรักษพันธุ
พืช ขาวหอมมะลิ 105 ขาวหอมมะลิดินทราย เปนนวัตกรรมการตอยอดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่
โดยการทดลองปลูก พัฒนาสายพันธุเองโดยมีเครือขายนักวิชาการจากภายนอกมาชวยเปนที่ปรึกษาอัน
ทําใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร ทั้ง ๆ ที่แตเดิมเปนพื้นที่แหงแลง
ทต.บางสี ท องกั บ นวั ต กรรมการพั ฒ นาอาสาสมั ค รเพื่ อผู เ ปราะบางโดยผ า นศู นย ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูพิการและผูสูง อายุวัด รวกและศูนย ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูสูงอายุวัดโคนอน มี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมารวมสนับสนุนดานวิชาการ และนํานวัตกรรมแนวคิดเรื่อง “ธนาคารเวลา”
มาใชเปนเครื่องมือการดําเนินงาน ทําใหผูเปราะบางไดรับการดูแลจากอาสาสมัครเปนอยางดี ทั้งยังได
มีการพัฒนา “ผาออมซักได” เพื่อลดรายจายใหกับครอบครัวผูปวย และลดปญหาขยะติดเชื้อที่ยากแก
การยอยสลาย
อบต.นางตะเคียน และอบต.บางคนที กับนวัตกรรมการจัดการปญหาคนพิการวางงาน โดย
การทํางานรวมกันระหวาง อบต. กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และผูประกอบการบริษัทและโรงงาน
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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ขนาดใหญในพื้นที่ มีการจางงานคนพิการอยางเหมาะสมกับศักยภาพใหมีรายไดเดือนละ 9,000 บาท
โดย อบต.จะเปนผูประสานงานกับคนพิการในพื้นที่ สวนมูลนิธิจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนผลใหคนพิการไดรับการจางงานประมาณ 10 คน มีรายไดและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ทต.หนองเสือ อบต.จอมบึง ทม.หัวหิน กั บนวัตกรรมเพื่อผูสูงอายุ โดยสวนใหญทําเป น
โรงเรียนผูสูงอายุที่มีชื่อเรียกแตกตางกัน บางแหง เชน อบต.จอมบึง มีหลักสูตรที่เปนลายลักษณอักษร
ดวยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เนื้อหาของหลักสูตรโดยภาพรวมเปนเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพ กิจกรรมทางกายตามความสนใจ การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจําวัน ฯลฯ
ทต.หงาว กับนวัตกรรมการบริหารจัดการรถฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง สามารถใหบริการผูปวย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดอัตราการพิการและเสียชีวิตใหกับประชาชนในพื้นที่บริการและพื้นที่
ใกลเคียง สวน อบต.บางพระเหนือ และอบต.บางคนที มีนวัตกรรมการสงตออุดมการณจากรุนสูรุน
โดยการทํางานรวมกับสภาเด็กและเยาวชน พรอมทั้งสรางเสริมศักยภาพ ปจจุบันเยาวชนคนหนึ่ง ได
บรรจุเขามาเปนพนักงานของ อบต.บางคนที ในตําแหนงเจาหนาที่ฝายการเงิน และอีกคนหนึ่งเปน
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง ในขณะที่ อปท.สวนใหญไมไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การวางแผนการทํางานเพื่อสงตอจากรุนสูรุน ซึ่งเปนประเด็นตัวชี้วัดหนึ่ง
นวัตกรรมดังกลาวขางตนมีทั้งการนํามาใชกับการบริหารจัดการองคกรโดยตรงและใชเพื่อการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตประชาชนโดยมีรูปแบบการกอ กําเนิด ที่หลากหลาย บางอยางเป นนโยบายของ
ผูบริหาร เชน การสรางเมืองแหงความสุข บางเรื่องเกิดจากการพัฒนาของบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน
การใชคิวอารโคดในการชําระคาน้ําประปา และบางเรื่องเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางภาคสวน
ตาง ๆ เชน การจัดการปญหาคนพิการวางงาน การใหบริการรถฉุกเฉิน การพัฒนาอาสาสมัครเพื่อผู
เปราะบาง เปนตน ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารแบบมีสวนรวมทั้งแนวดิ่งจากผูบริหารถึงบุคลากร หรือ
จากบุ คลากรถึง ผูบริหาร แนวระนาบระหวางบุ คลากรดวยกันเองและแนวไขวระหวางบุคลากรกั บ
บุคลากรหรือบุคลากรกับผูบริหารที่อยูกันคนละกองหรือคนละสํานัก
อยางไรก็ตาม จําเปนตองกลาวดวยวา แม อปท.หลายแหงสามารถสรางสรรคนวัตกรรมแบบ
มีสวนรวมเพื่อแกปญหาตามบริบทของพื้นที่ได แตอาจไดรับผลการประเมินในระดับ “เขาขาย” หรือ
“เขาใจ” เทานั้น นั่นเปนเพราะวาไมผานเงื่อนไขบางประการที่กําหนดไวตามเกณฑการชี้วัด เชน ถาจะ
อยูในระดับ “เขาขาย” เปนองคกรแหงความยั่งยืน นอกจากจะไดคะแนนรวมสูงตามเกณฑที่กําหนด
แลว จะตองไดรับคะแนนเฉพาะประเด็น “การบริหารงานอยางโปรงใส มีธรรมาภิบาล” “การวางแผน
และจัดทําแผนแบบมีสวนราม” และ“การวางแผนการทํางานเพื่อสงตอจากรุนสูรุน” รวมกันไมต่ํากวา
70 คะแนนจากคะแนนแต็ม 85 คะแนน ซึ่ง อบต.คลองดานและทต.บางเสาธง ไดคะแนนนอยมากใน
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ประสบการณเสนทางสูความสําเร็จของการเปนผูประกอบการขนสงทางถนนในประเทศไทย: การศึกษาเชิงปรากฏการณว ิทยา

ประเด็น “การวางแผนการทํางานเพื่อสงตอจากรุนสูรุน” ทําใหคะแนนรวมของเงื่อนไขไมถึงเกณฑที่
กําหนด จึงตกอยูในระดับ “ไมเขาขาย”
ถาจะอยู ในระดับ “เขาใจ” เป นองคกรแหงความสุขได นอกจากจะไดค ะแนนรวมสูงตาม
เกณฑที่กํา หนดแลวจะตองไดรับคะแนนเฉพาะประเด็น “การบริหารงานภายในใหเปนองคกรแห ง
ความสุข” ไมต่ํากวา 40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน อปท.บางแหง แมคะแนนรวมจะจัดอยู
ในระดับ “เขาใจ” แตถาบุคลากรอยูรวมกันอยางไมมีความสุข ทํางานแทนกันไมได ไมมีการจัดการ
ความรู ก็จะตกอยูในระดับ “เขาขาย ” เทานั้น สําหรับการที่จะอยูในระดับ “เขาถึง” เปนองคกรแหง
ประโยชนสุขไดนั้น นอกจากคะแนนรวมจะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดแลว จะตองไดรับคะแนน
เฉพาะประเด็น “การบริหารงานภายในใหเปนองคกรแหงประโยชนสุข ” ไมต่ํากวา 25 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนั้น อปท.บางแหง แมคะแนนรวมจะจัดอยูในระดับ “เขาถึง” แตถาไม
สามารถประหยัดคาใชจายดานเงินเดือนและคาจางเพื่อนําเงินไปใชพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ได ก็จะตกอยู
ในระดั บ “เข า ใจ” เท า นั้ น ทั้ ง หมดนี้ แ สดงใหเ ห็ นว า แม อปท.จะมี ค วามสามารถในการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยคุณภาพชีวิตของประชาชน การสรางกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวม หรือการบริหารจัดการอยางโปรงใส แตถาไมไดตระหนักถึงประเด็นตัวชี้วัดที่เปนเงื่อนไขหรือ
ธรณีประตูดังกลาว ก็เทากับวาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังมีขีดจํากัด ไมสามารถ
สรางความสุขและประโยชนสุขไดอยางเต็มที่
สวนการวิเคราะหบทเรียนความสําเร็จเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการ พบวา ตัวชี้วัดระดับ
ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการของ อปท.ไดจริง
และสามารถใชประโยชนจากขอมูลโดยการนํามาปรับปรุงการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน ดังที่ ปลัดเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง กลาววา
... โดยสวนตัว เมื่อไดศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดทั้งหมดนี้แลว คิดวาถาพวกเรา
ทํา ได ต ามนี้ ประเทศชาติ แ ละผู ค นจะมี ค วามสุ ข มาก การได มีส วนร วมกั บ
งานวิจัยโครงการนี้บอกไดเลยวา นักวิจัยชวยเราไดมาก ทําใหมองเห็นจุดออน
จุดแข็ง ซึ่งดิฉันก็ไดนําไปสะทอนตอผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
สวน นายกองคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง กลาววาไดนําผลจากการประเมินนี้มาใชปรับ
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเพื่อคนเปราะบางในพื้นที่ ในขณะที่ นายกเทศมนตรีตําบลอีกแหงหนึ่ง
ไดกลาววานํามาใชในการปรับปรุงเว็บไซตเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารการบริหารงานอยาง
โปรงใสมากขึ้น เปนตน
สํ า หรั บ กลไกและกระบวนการสํ า คั ญ ในการยกระดั บ ความเป น เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประกอบดวย 1) การที่ อปท.มีภาคีเครือขายกวางขวางทั้งมีศักยภาพในการบริหารเครือขายความ
รวมมือ เพราะสิ่ง นี้เ ปน “ทุนทางสั งคม” ที่ ตอ ยอดไปสู การขั บเคลื่ อนชุมชน 2) การทํา งานอยา ง
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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เชื่ อมโยงในลั กษณะ “ชุ มชนบู รณาการ” บนฐานขอ มูล ความรู การเรี ย นรู และการจัด การความรู
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่ และ 3) คุณลักษณะของผูบริหารทองถิ่นที่ตองมี
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน สามารถตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด มีการบริหารจัดการที่ดี และการเปนผูมี
คุณธรรมโดยเฉพาะเรื่อง “ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ” และ 4) การมีบุคลากรหรือขาราชการ
ประจําทีม่ ีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงนี้เขากับการบริหาร
จัดการองคกร และเปนผูที่ทําหนาที่สานสายใยสรางเครือขายความสัมพันธระหวางแกนนําชาวบาน
ผูนํา ชุมชนกับ ทองถิ่นอั นเป นรากฐานของกระบวนการมีส วนร วมที่ ประชาชนเข า มามีสวนรวมแบบ
“ญาติสนิท” หรือ “เจาภาพรวม” ไมใชในฐานะ “แขกรับเชิญ”

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Discussion and Recommendation)
การวิเคราะหเชิงระบบดังกรอบแนวคิดการวิจัย ทําใหพบวาปจจัยความสําเร็จอยูที่ “ปจจัย
นําเขา” และ “กระบวนการ” อันทําใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความเปนนามธรรมสูงเปน
เรื่องที่ปฏิบัติและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม ในที่นี้จึงสอดคลองกับโมเดลพื้นฐานของกระบวนการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ Bergsteiner และ Dharmapiya (2016) เสนอวา “คุณธรรม” ตอง
มากอน “ความรู” สวนความพอประมาณ การมีเหตุผผลและมีภมู คิ ุมกัน เปน “ปญญา” ที่เกิดตามมา
หลังจากความรู และทั้งหมดนี้จะตองเชื่อมโยงดวย “การกระทํา” เพื่อนําไปสูผลของการกระทํานั้น ๆ
ซึ่งอาจจะเปนผลระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาวแลวแตกรณี
ตัวชี้วัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาใชกับ อปท.หลากหลายประเภท ทั้งมีภูมิ
สังคมและบริบทของพื้นที่ที่แ ตกต างกันนี้ ชี้ชัดไดวา สามารถจํา แนกศักยภาพในการบริ หารจัด การ
องคกรและชุมชนทองถิ่นบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได อันหมายความวา อปท. จะตอง
“รื้อถอน” วิธีการแบบเดิมที่เคยใช วิธีคิดแบบเกาที่เคยคิด และวิถีชีวิตแบบที่คุนเคย แลวปรับเปลี่ยน
หรือพลิกโฉมใหม การสราง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในองคกรจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก สอดคลองกับ
การศึกษาของ ฐิติมา พูลเพชร, วิโรจน เจษฎาลักษณและจันทนา แสนสุข (2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง
“การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร: ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ” พบวา การสรางวัฒนธรรม
นวั ต กรรมเป นสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ก อ ให เ กิ ด สิ่ ง ใหม ที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในเรื่ อ งกระบวนการ
ผลิต รูปแบบผลิตภัณฑและบริการ ดังนั้นองคกรควรหลอหลอมใหเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรมองคกร โดยองคกรที่สามารถสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมไดนั้นตองขับเคลื่อนโดย
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและบุคลากรในองคกรที่มีศักยภาพภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย ดังจะเห็น
ไดวา อปท.ที่สะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “เขาถึง” หรือเปนองคกรแหงประโยชนสุข
นั้น ลวนแลวแตมีองคประกอบดังกลาวครบถวน กลาวคือ เปนองคกรที่เปดกวาง เปดเผยและโปรงใส
ใหโอกาสบุคคลภายนอกเขา ถึงขอมู ลขาวสาร ใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาค
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ประชาชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับ
ผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผล เพราะการมีสวนรวมของทุกภาคสวนมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จิตนุพงศ (2559)
ที่พบวา นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้นตองเกิดมาจากความตองการของประชาชนและ
ความรวมมือกันอยางจริงจังของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางไรก็ดี จากการศึกษาการกอเกิดนวัตกรรมที่พบวา นวัตกรรมมีที่มาหลายลักษณะทั้ง
แบบแนวดิ่งจากบนลงลาง ลางขึ้นบนและแบบแนวระนาบโดยไมไดขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของ
อปท. นั้น อาจไมสอดคลองกับงานวิจัยของอนุจิตร ชิณสาร, กิจฐเชต ไกรวาส และประภาส ปน ตบ
แต ง (2557) ที่ ไ ด ศึ ก ษ านวั ต กรรมการบริ ห ารของ อง ค ก รปกครอง ส ว นท อ ง ถิ่ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและพบวา นวัตกรรมของอปท. ขนาดใหญมักมีที่มาแบบ “บนลงลาง” ตรงขาม
กับ อปท. ขนาดเล็กที่มีลักษณะแบบ “ลางขึ้นบน” เหตุที่ไมสอดคลองนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยสําคัญ
คือการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร เพราะถาพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองคกรได การ
สื่อสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมก็อาจเกิดขึน้ ไดหลายรูปแบบ หลายลักษณะทั้งแนวดิ่ง แนวระนาบและ
แนวไขว
นอกจากนี้ในเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารทองถิ่น การมีเครือขายและการบริหารเครือขาย
นับเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งนั้น สอดคลองกับงานของชัยยนต ประดิษฐศิลป, จําลอง แสนเสนาะ
และอัศวิน แกวพิทักษ (2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง “การเมืองและการจัดการปกครองทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา” ซึ่งพบวาปจจัยความสําเร็จในการยกระดับและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาจากการที่ผูนําทางการเมืองมีความซื่อสัตย สุจริต
และจริงใจ และมีทุนทางสังคมที่สามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบสมานฉันทของ
ชุ ม ชน รวมถึ ง การมี เ ครื อ ข า ยในชุ ม ชนที่ ยึ ด โยงไปสู ก ารเสวนา อั น นํ า ไปสู ก ารสร า งกลไกและ
กระบวนการมี ส วนร วมของชุ มชนทั้ง สอดคลอ งกับ งานวิจั ย ของนีรนาท แก วประเสริ ฐ ระฆั ง ทอง,
สมจินตนา คุมภัย, จินตนีย รูซื่อ , วชรวรรษ พรหมมา และชวพงษ นุยสุข (2561) ทึ่ ไดศึกษาเรื่อ ง
“การขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพี ยงขององค กรปกครองส วนท องถิ่นในภาคใต : กรณี ศึ กษาองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ” ซึ่งพบวานอกจากปจจัยดานผูนําแลว การ
บริหารจัดการอยางเปนระบบก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ตรงกับผลการศึกษาที่พบวาตองมีการบริหารจัดการ
ที่ดีโดยทุกองคกรตองมี “ผูประสานงาน” ที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนได สวนภาพลักษณของผูนําใน
ดานคุณธรรมนั้น “ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ” ในฐานะที่เปนผูบริหารอันทําใหชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นวาเรื่องราวรองทุกขตาง ๆ ของตนจะไดรับการบําบัดเยียวยาก็สอดคลองกับงานวิจัย ดังกลาว
ขางตนที่พบวา “ผูนําทองถิ่น”จะตองมีคุณลักษณะ “ใจถึง พึ่งได”

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
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สวนขอคนพบที่วา ภาวะผูนําและการกอเกิดนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญที่สะทอนความเปน
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา ประยุกตวงศและคณะ (2563) ซึ่งพบวา ปจจัย
ความสําเร็จอยูท ี่ภาวะผูนําของผูบ ริหารทองถิ่นที่จะตองริ่เริมโครงการใหมๆ มีความเปนผูประกอบการ
ที่เริ่มตนจากสิ่งเล็ก ๆ แลวพัฒนาตอยอด สามารถสรางการเรียนรูใหกับบุคลากรในองคกร ขาราชการ
ประจํา ผูนําทองที่ ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับงานวิจัยของอนุจิตร
ชิ ณสาร, กิ จ ฐเชต ไกรวาส และประภาส ป นตบแต ง (2557) ในข อ ที่ ว า ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการกอเกิดนวัตกรรม คือการมีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีวัฒนธรรมองคกร
ที่เอื้อตอการเปดกวางทางความคิด ความรูความสามารถของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและทุนทางสังคม และสอดคลองกับภาวะผูนําแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (Kantabutra, 2016) ที่จะตองมีลักษณะสําคัญ ๆ ไดแก การเอาใจใสดูแลพนักงาน
และผูมีส วนไดส วนเสีย ทุกกลุม การมีค วามหวงใยตอ สังคมอนาคต การแบ งปน การสนับ สนุนการ
สรางสรรคนวัตกรรมทั่วทั้งองคกรทั้งนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไปและนวัตกรรมแบบกาวกระโดด
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนตน
ในสวนขอเสนอแนะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการตางเห็นประโยชนจาก
การนําตัวชี้วัดนี้ไปใชเปนเข็มทิศและเครื่องมือในการพัฒนาองคกรเพื่อความสุขของบุคลากรและเพื่อ
ประโยชนสุขหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน และคิดวาจะมีประโยชนมากยิ่งขึ้นถามีการหลอมรวมและ
บูรณาการตั วชี้ วัด ระดับ ความเป นเศรษฐกิจ พอเพีย งเขา กับ แบบประเมิ นประสิ ท ธิภ าพขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ทั้งนี้จะชวยลดภาระงานของ อปท.มากขึ้น ถาการเก็บรวบรวมขอมูลจะ
เนนหลักฐานเชิงประจักษทั้งดานผลผลิต ผลลัพธและผลในที่สุด แบบเดียวกับการประเมินระดับความ
เปนเศรษฐกิจพอเพียง

ขอจํากัดและงานวิจัยในอนาคต (Limitation and Future Research)
ขอจํากัดของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชเรื่องความ
สมัครใจในการเขารวมของผูบริหารทองถิ่นเปนเกณฑขอหนึ่งดวย จึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีใน
การใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูล สําหรับผลการประเมินแมวาจะมีการกระจายการสะทอน
ภาพความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับตั้งแต ไมเขาขาย เขาขาย เขาใจและเขาถึง แตสวนใหญ
โดยภาพรวมนับวาดีและเปนองคกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตอไป
สวนงานวิจัยในอนาคต ควรเปนการวิจัยและพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร
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