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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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 บทนํา (Introduction) 

“ชุมชน” เปนฐานของการพัฒนาประเทศซ่ึงเปรียบไดกับฐานพระเจดียท่ีทําใหองคพระเจดีย

ดํารงอยู  ถาชุมชนมีความเขมแข็ง แมในยามท่ีประเทศตองประสบภาวะวิกฤตทามกลางความผันผวน

ตางๆ ชุมชนก็จะอยูรอดและกอบกูวิกฤตไดเพราะมีศักยภาพในการตอรองกับอํานาจเงิน อํานาจรัฐ 

และอํานาจของอวิชชา  ท้ังมีศักยภาพในการรักษาความสมดุลระหวางคนกับคนและคนกับสิ่งแวดลอม 

(ประเวศ วะส,ี 2562)   ดังน้ันการสราง “ชุมชนเขมแข็ง”  จึงเปนจุดคานงัดของการอยูรอดของสังคม

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมท่ีพลิกผันและปนปวน (Disruptive 

society)  ในการน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซ่ึงเปนสวนราชการท่ีอยูใกลชิดชุมชนมากท่ีสุด 

มีความพรอมดานทรัพยากรมากท่ีสุด และมีอํานาจโดยตรงในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

จะตองทําหนาท่ีเปน “กลไกหลัก” ในการเช่ือมรอยและบูรณาการการทํางานของทุกภาคีเครือขายรวม

ขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน สมดุลและม่ันคง     

   ในชวงท่ีผานมาหลายสิบปของการพัฒนาประเทศ แมจะเกิดการขยายตัวอยางสูงของ

เศรษฐกิจท่ีสงผลตอเศรษฐกิจสวนรวมหลายประการ แตการขยายตัวน้ันไดกอใหเกิดการพัฒนาท่ีไม

สมดุลอีกหลายดานซ่ึงไดกลายมาเปนขอจาํกัดของการพัฒนาประเทศในระยะยาว เชน ความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน “การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน” จึงไดถูกกําหนดใหเปนวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมุงท่ีจะสรางความสมดุลในทุกมิติ ท้ังดานสุขภาวะ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และวัฒนธรรม  อันทําใหการดํารงชีวิตของคนรุนปจจุบันและ

คนรุนอนาคตมีความสุขและไดรับประโยชนสุขโดยท่ัวกัน ในขณะท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูก

นอมนํามาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน แตความกาวหนาท่ีเกิดขึ้นจริงกลับมีไมมาก 

กลาวคือ แมประเทศไทยจะลดสัดสวนคนจนไดอยูบางจากรอยละ 65.2 ในป พ.ศ. 2531 เหลือรอยละ 

9.85 ในป พ.ศ.2561 (World Bank, 2019, p.VII) แตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของคน

ในชาติไมมีแนวโนมลดลง  ท้ังน้ีเพราะทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมยังมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจในสัดสวนท่ีสูงจะตกอยูกับนายทุนและชนช้ันนํา 

และเม่ือคนเหลาน้ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจก็พยายามใชอํานาจดังกลาวครอบงําอํานาจทางการเมืองผาน

ระบบการเมืองในรูปแบบตาง ๆ  ท่ีเรียกวา “ธุรกิจการเมือง” ดังน้ันความหวังท่ีจะปรับเปลี่ยนการเมือง

ลักษณะเชนน้ีในระดับประเทศได สวนหน่ึงจึงตองพ่ึง “การเมืองสวนทองถิ่น” ท่ีมีการบริหารจัดการ

ผาน “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” เพราะ อปท. มีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในระดับฐานราก  

ดังน้ันโอกาสท่ีจะบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีจึงเปนไปไดมากกวา

การเมืองในระดับประเทศ (อภิชัย พันธเสน, 2560) 
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 การวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน: กรณีศึกษาภาคกลางตะวันตก” เปนการวิจัยท่ีตอยอดจากการวิจัยเร่ือง    

“การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูการขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ: กรณีศึกษาชุมชนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม” (เกศินี ประทุม

สุวรรณ, กมลทิพย คงประเสริฐอมร และพีรพัฒน พันศิริ, 2562) ซ่ึงไดพัฒนาตัวช้ีวัดระดับความเปน

เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดศึกษากับ อปท. 4 แหงในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย องคการบริหาร

สวนตําบลวัดแค องคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุงและ

เทศบาลตําบลคลองโยง ซ่ึงพบวาทุกแหงสะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ “เขาใจ” 

หรือ เปน “องคกรแหงความสุข” โดยแตละแหงมี “ทุนทางสังคม” “จุดแข็ง” และ“จุดท่ีควร

พัฒนา” แตกตางกัน อยางไรก็ดีจากการถอดบทเรียนการทํางานรวมกันระหวางคณะนักวิจัยกับ

คณะทํางานจากชุมชนทองถิ่น ซ่ึงประกอบดวย แกนนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารและ

บุคลากรของ อปท. มีขอเสนอวา ควรจะตองมีการทบทวนและปรับแกตัวช้ีวัดบางรายการเพ่ือให

สะทอนระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชัดเจนมากขึ้น รวมถึงกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาวิจัยมี

ภูมิสังคมท่ีแตกตางกันก็อาจตองเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนบางรายการใหสอดคลองกับภูมิสังคมดวย  

 ดังน้ันการวิจัยในระยะท่ีสองน้ีจึงไดทบทวน พัฒนาและปรับแกตัวช้ีวัดระดับความเปน

เศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม เพ่ือใหองคกรมี “เข็มทิศ” ในการนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาท่ียั่งยืน จากน้ันก็ไดนําตัวช้ีวัดท่ีปรับใหม

มาใชในการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ 

ประกอบดวย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง ซ่ึงมีภูมิสังคมแตกตางกัน กลาวโดยสรุปเปาหมาย

ของการวิจัยอยูท่ีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือจะได

รวมกันยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงใหสูงขึ้น  ซ่ึงถาองคกรมีระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง

สูงขึ้นเทาใด ประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติก็จะยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน  เหตุเพราะวาตัวช้ีวัด

ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนเกณฑการประเมินท้ัง 12 ประเด็น ลวนเก่ียวของกับสมรรถนะ

ขององคกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกันอยาง

มีความสุข การพัฒนากลไกการมีสวนรวมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิ

บาล เพ่ือใหเกิดความสุขและประโยชนสุขท่ีแทจริง  คําถามสําคัญ ก็คือ อปท.นอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยัง่ยืนได

ในระดับใด  กลไกและกระบวนการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นท่ียั่งยืนจะเกิดขึ้นไดอยางไร   
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 วัตถุประสงค (Objectives) 

 เพ่ือประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

สังเคราะหบทเรียนความสําเร็จ กลไกและกระบวนการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

กรอบแนวคิดหลัก (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดหลักท่ีนําไปสูการจําแนกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวิเคราะหเชิง

ระบบ  ซ่ึงประกอบดวย  ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ 

(Outcome)  และผลในท่ีสุด (Impact) อันนําไปสูความยั่งยืน สมดุลและม่ันคง ดังแบบจําลองในภาพ

ท่ี 1  โดยในระดับของ “ผลผลิต” คือการนําไปใชในแง  “วิธีการ”  ทําใหเกิดภูมิคุมกันเพ่ือนําไปสู

ความยั่งยืน   ในระดับ “ผลลัพธ” คือ การนําไปใชในระดับ“วิธีคิด” โดยมีความพอประมาณอันนําไปสู

ความสุขและความสมดุล   สวน “ผลในท่ีสุด” คือ การนําไปใชในระดับ “วิถีชีวิต” มีความเปนเหตุผล

อันนําไปสูความม่ันคง ดังแบบจําลองในภาพท่ี 1   

ภาพที่ 1    การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 ในท่ีน้ี  ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรจึงจําแนกได 4 ระดับตามลําดับขั้นดังน้ี คือ      

1) ระดับ “ไมเขาขาย” หมายถึง องคกรท่ีมีความเสี่ยง ไมมีภูมิคุมกัน บุคลากรอยูรวมกันอยางไมมี

ความสุขและไมสามารถสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนได  2) ระดับ “เขาขาย” หมายถึง การเปน 

“องคกรแหงความยั่งยืน” คือ มีภูมิคุมกัน  ไมมีความเสี่ยงหรือลอแหลมตอการทุจริต บริหารจัดการ

องคกรดวยความโปรงใส นําพาองคกรใหอยูรอดไดทามกลางวิกฤต 3) ระดับ “เขาใจ” หมายถึง     

การเปน “องคกรแหงความสุข” คือมีภูมิคุมกันและมีความพอประมาณ  ไมมีความเสี่ยงหรือลอแหลม

ตอการทุจริต บริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส  ทําใหทุกคนใน อยูรวมกันอยางมีความสุข และ     

4) ระดับ “เขาถึง” หมายถึง การเปน “องคกรแหงประโยชนสุข” คือ มีภูมิคุมกัน มีความพอประมาณ

และมีเหตุผล ไมมีความเสี่ยงหรือลอแหลมตอการทุจริต บริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส ทําให

ทุกคนในองคกรทํางานรวมกันอยางมีความสุข สรางประโยชนสุขตอประชาชน  

 สําหรับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการบริหารงานขององคกรน้ัน  

บทบาทอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กําหนดให อปท. ตองจดัทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น 7 

ยุทธศาสตร คือ 1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  2) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบ

นิเวศยั่งยืน 4) การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

6) การจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอย  และ 7) การพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   

ยุทธศาสตรดังกลาวไดถูกนํามาพัฒนาเปนกรอบการวิจัย โดยเพ่ิมประเด็นการวางแผนอยางมีสวนรวม
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 เขาขาย                                 เขาใจ                                    เขาถึง                                          

1.  การบริหารงานอยางโปรงใส มี

ธรรมาภิบาล และไมมีการทําผิด

กฎหมาย (50 คะแนน) 

5. การบริหารงานภายในใหเปน

องคกรแหงความสุข (50 คะแนน)                                

9. การบริหารงานภายในใหเปน

องคกรแหงประโยชนสุข  

(30 คะแนน)                       

10. การจัดการศึกษา 

สาธารณสุขและการจัดการขยะ

ในระดับท่ีสูงขึ้น (20 คะแนน) 

2. การวางแผนและจัดทําแผน

แบบมีสวนรวม (20 คะแนน) 

6. งานโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม 

(20 คะแนน) 

3. การวางแผนการทํางานเพ่ือสง

ตอจากรุนสูรุน (15 คะแนน) 

7. งานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม

และวิสาหกิจชุมชน (15 คะแนน)                                          

11. การพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติใหดียิ่งขึ้น (20 คะแนน) 

4. งานโครงสรางพ้ืนฐานดาน

กายภาพ (15 คะแนน) 

8. งานดานสังคมและวัฒนธรรม 

(15 คะแนน) 

12. การลดปญหาสังคมและเพิ่ม

สวัสดิการสังคม (30 คะแนน) 

100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ ผลในที่สุด 
 

เน่ืองจากเปนสิ่งสําคัญในแงของการสงเสริมประชาธิปไตยและกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน กรอบการ

บริหารจัดการของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏดังภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3   กรอบตัวช้ีวัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ความมุงหวังสําคัญอยูท่ีวาถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําตัวช้ีวัดระดับความเปนเศรษฐกิจ

พอเพียงไปเปน “เคร่ืองมือ” ในการบริหารงาน บริหารองคกร บริหารคน และใชในการขับเคลื่อน    

การพัฒนาก็จะนํามาซ่ึงความยั่งยืน สมดุลและม่ันคงของชุมชนทองถิ่น     

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง”  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันโลกยุคโลกาภิ-

วัตน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและ

ภายใน ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและระมัดระวังและมีสํานึกคุณธรรม (สํานักงาน
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 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544, น.ก)  เม่ือประเทศไทยตองประสบกับ

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 2540  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดถูกนอมนํามาเปนแนวทางการพัฒนา

ประเทศในฐานะท่ีเปนท้ัง “เปาหมาย” “เคร่ืองมือ” และ “กระบวนการ”  โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ควบคูกับการพัฒนาแบบองครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางและมุงการพัฒนา

แบบสมดุลท้ังดานคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมี

สุขของคนไทย  ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญกับการกาวเขาสู 

“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงใหเกิดการนําทุนทางสังคม 

เศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกันเพ่ือเปน

รากฐานการพัฒนาท่ีม่ันคง สวนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดเนนการสรางภูมิคุมกัน

ในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมใหคน สังคม และระบบเศรษฐกิจสามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม   รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย

ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม   สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนท่ีอยูในชวงเวลาท่ี

ทาทายมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะตองปรับตัวขนานใหญ จึงไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเปนแนวทางการพัฒนาตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 ท้ังยังเรงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติไปสู “ความม่ันคง ม่ัง

คั่งและยั่งยืน” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, น.คํานํา)  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กับ “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “นวัตกรรม” จึงมีความ

เก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกัน โดย สุเมธ ตันติเวชกุล (2551, น.5) ไดกลาวถึงความเช่ือมโยงน้ีวา  ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางท่ีเนนการปูรากฐานในการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับความเปนจริง

และความเปนไทย  ในระดับบุคคลและครอบครัว คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน 

สามารถพ่ึงตนเองไดท้ังทางดานจิตใจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจ  ในระดับชุมชนคือการรวมกลุมกันทําประโยชนเพ่ือสวนรวมโดยอาศัยภูมิปญญาและ

ความสามารถของบุคคลและชุมชน สวนในระดับรัฐหรือระดับประเทศ คือการเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานใหทุกชุมชนรวมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกาวหนาขึ้นเปนลําดับอยางมีภูมิคุมกัน  

โดย ณัฏฐพงศ ทองภักดี (2550, น.22) ไดขยายความเพ่ิมเติมวา เปาหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ การพัฒนาท่ีสมดุล เจริญม่ันคงและมีความยั่งยืนในระยะยาว ไมผันผวนตามปจจัยเสี่ยง

ตาง ๆ โดยพิจารณาในหลายมิติอยางเปนองครวมมิใชเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ มีความครอบคลุมถึงมิติ

จิตใจซ่ึงกําหนดพฤติกรรม มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและกฎระเบียบท่ีมีผลตอ

สภาพแวดลอมของความพอเพียง  สวน ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554, น.95-96)  อธิบายวาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไดสราง “มุมมองใหม” ท่ีทําใหเกิดวิถีการพัฒนาท่ียั่งยืน 4 ประการคือ           
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 1) การพัฒนาคนโดยสงเสริมใหมีคุณธรรมกํากับความรู คนท่ีมีความรูและคุณธรรมจะสามารถใช

สติปญญาในทางท่ีถูกตอง  2) การพัฒนาท่ีมีเปาหมายเพ่ือสวนรวม มุงเนนประโยชนสวนรวม          

ใหความสําคัญกับความสัมพันธของมนุษยกับสรรพสิ่งซ่ึงเปนลักษณะของการมองโลกอยางเปนองครวม   

3) การพัฒนาท่ีสมดุลโดยการใชทรัพยากรตาง ๆ ท้ังทุนทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรม ประเพณี 

ภายใตการรับรองการเปลี่ยนแปลงมากกวาการมุงท่ีจะเติบโตในมิติเดียว และ 4) การพัฒนาท่ีกาวหนา

อยางม่ันคงโดยเร่ิมจากการพัฒนาฐานรากของสังคม คือการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจตั้งแตระดับ

ครอบครัวไปจนถึงระดับเครือขายท่ีขยายสูสังคมท้ังประเทศ กลาวโดยสรุปก็คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนกรอบคิดและแนวปฏบิัตเิพ่ือการพ่ึงตนเองของบุคคล ชุมชน  สังคมและประเทศ เปาหมาย

สําคัญอยูท่ีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยผานการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ  ซ่ึงมี “นวัตกรรม” เปน “เคร่ืองมือ”  

 นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหรือวิธีการใหมๆ ในองคกร 

โดยการนําความคิดสรางสรรค ความรู ความสามารถมาพัฒนาและประยุกตใชกับทรัพยากรท่ีมีอยูเดิม

ใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจและเปนท่ียอมรับของสังคม (West & Farr, 1990, p.3)  ดังน้ันเม่ือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการบริหารงาน          

ยอมหมายความวา แนวทางการทํางานและวิถีปฏิบัติแบบเดิมตองถูกแทนท่ีดวยวิธีคิดแบบใหม วิธีการ

ใหม แนวปฏิบัติใหมหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ เชน การขับเคลื่อนนวัตกรรมดานพลังงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการสงเสริมแบบมีสวน

รวมใหชุมชนใชโซลารเซลลผลิตไฟฟาในครัวเรือนอันนําไปสูความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของสังคม 

การท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาหรือประยุกตนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการ 

การใหบริการ การพัฒนาคณุภาพชีวิตหรือการเพ่ิมขีดความสามารถใหชุมชนทองถิ่นปรับตัวอยางยั่งยืน 

สมดุลและม่ันคงอยางมีประสิทธิภาพน้ัน องคกรจะตองสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในท่ี

เอื้อตอการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  น่ันหมายความวา สิ่งสําคัญแรกสุด คือ 

การสราง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” โดยท่ีผูบริหารองคกรและบุคลากรเปลี่ยน “วิธีคิด” (Mindset) ใหม 

เปนการทํางานท่ีเปดกวาง เปดเผยและโปรงใส สรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูการ

สรางสรรคสิ่งใหม สรางทีมงานท่ีมีการแบงปนขอมูลความรู ยอมรับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

และสรางการเรียนรูอยางตอเน่ือง (Jaskyte & Dressler, 2005, p.24) พรอม เปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสาร  ใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน    

ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนา  (นิศาชล ฉัตรทอง , 2561, น.28) 

รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับกลาท่ีจะคิดนอกกรอบ กลาทดลองทําสิ่งใหมๆ เพ่ือสรางหรือ

พัฒนานโยบาย มาตรการ ผลิตภัณฑ กระบวนการ รูปแบบการใหบริการ ฯลฯ ท่ีเปนประโยชนตอ

ชุมชนทองถิ่น  อยางไรก็ตามความสําเร็จของการสรางสรรคนวัตกรรมไมไดเกิดจากการนําเทคโนโลยี
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 มาใชในองคกรเทาน้ัน แตเกิดจากความมุงม่ันในการเรียนรูของคนในองคกรท่ีมีเปาหมายเดียวกัน     

เปดใจ รับฟง กัน พรอมเ รียนรู เ พ่ิมเติมทักษะใหม  และมีการแลกเปลี่ยนเ รียนรูภายในอยาง

สมํ่าเสมอ “การจัดการความรู” และ “การทํางานเปนทีม” ภายในองคกรจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  

 งานวิจัยหลายช้ิน ระบุตรงกันวา การท่ีองคกรหน่ึงๆ จะ “พลิกโฉม” (Transform) เขาสูการ

เปนองคกรท่ีมี “วัฒนธรรมนวัตกรรม” น้ัน องคประกอบสําคญัท่ีมีรวมกัน คือ การท่ีบุคลากรในองคกร

มีเปาหมาย วิสัยทัศนรวมกัน มีความมุงม่ัน เขาใจยุทธศาสตรขององคกร ในขณะท่ีผูบริหารจะตองเปน 

“ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ผูบริหารทองถิ่นท่ีมีความมุงม่ันมีสวนสําคัญตอการผลักดันใหมีการนํา

นวัตกรรมไปใชจนสําเร็จและมีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรและ

ในชุมชน (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, จําลอง แสนเสนาะ และอัศวิน แกวพิทักษ, 2561; นีรนาท แกว

ประเสริฐ ระฆังทอง, สมจินตนา คุมภัย, จินตนีย รูซ่ือ, วชรวรรษ พรหมมา และชวพงษ นุยสุข, 2561; 

วรรณา ประยุกตวงศและคณะ, 2563)   

  ท้ังน้ีจากงานวิจัยของอนุจิตร ชิณสาร, กิจฐเชต ไกรวาส และประภาส ปนตบแตง (2557, น.

81)  ท่ี ไดศึ กษ า เ ร่ื อ ง  “นวัตกรรมการบริหารขององค กรปกครองส วนทอ งถิ่ นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา ลักษณะและท่ีมาของการกอเกิดนวัตกรรมการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน  ท่ีมาของนวัตกรรมขององคกรขนาดใหญมักเปน

แนวดิ่งแบบ “บนลงลาง”  ตรงขามกับองคกรขนาดเล็กท่ีมีลักษณะแบบ “ลางขึ้นบน” โดยมี

กระบวนการกอเกิดนวัตกรรมการบริหารเหมือนกัน คือ เร่ิมจากการประชุมผู เก่ียวของ การสราง

เครือขายกับหนวยงานภายนอกและการติดตามประเมินผล สวนปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการกอ

เกิดนวัตกรรม ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคกร ความรูความสามารถของบุคลากร  

การมีสวนรวมของประชาชน การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและทุนทางสังคม โดยการศึกษา

ของ มยุรี ทรัพยเท่ียงและวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ (2559, น.144-145) เร่ือง “การคนหานวัตกรรม

ทองถิ่นในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอํานาจของไทย” พบวา การริเร่ิมนวัตกรรมผันแปร

ไปตามขนาดขององคกร องคการบริหารสวนตําบลริเร่ิมนวัตกรรมนอยกวาเทศบาลตําบลและองคการ

บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนไปไดวาสวนหน่ึงมาจากศักยภาพและทรัพยากรท่ีเพ่ิมขึ้นตามขนาดของ

องคกรและอีกสวนหน่ึงเปนเพราะวาปญหาในเมืองใหญหรือพ้ืนท่ีรับผิดชอบขนาดใหญมีมากกวาปญหา

ในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก จึงทําใหเกิดแรงกดดันท่ีจะตองสรางสรรคนวัตกรรมมากกวา   

สําหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไปสูการปฏิบัติน้ัน องคประกอบสําคัญอยูท่ีการเรงพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากรในดานตาง ๆ  การประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับประชาชนแบบเปนทางการและ

ไมเปนทางการ และการบูรณาการขอมูลขาวสารรวมกับประชาชนและหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี        

น่ันหมายความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมุงพัฒนาทุนมนุษยควบคูกับการพัฒนาแบบมีสวน

รวมในทุกมิติ ปจจัยสําคัญก็คือ การสรางกระบวนการมีสวนรวมกับประชาชนหรือการเปดโอกาสให
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 ประชาชนเขามามีสวนรวมแบบ “เจาภาพ” ไมใชในฐานะ “แขกรับเชิญ” ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

เร่ือง “นวัตกรรมการบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนตําบล อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร

ธานี” ของ วิทยา จิตนุพงศ (2559, น.58) ท่ีพบวา “การบริการสาธารณะ” ท่ีประสบความสําเร็จอยาง

ยั่งยืนน้ันตองเกิดจากความตองการของประชาชนและความรวมมือกันอยางจริงจังของประชาชนผูมี

สวนไดสวนเสีย   

นอกจากน้ี ในการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับชุมชนทองถิ่นในภาวะสังคมพลิกผัน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ

ตอวิถีชีวิต วิถีการบริโภค วิถีการเรียนรู วิถีการผลิต การงานอาชีพ ระบบการสื่อสาร ความสัมพันธและ

กฎระเบียบตางๆ ทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจและแรงงานซ่ึงตลาดแรงงานท่ัวโลก

กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญท่ีสงผลกระทบตอรูปแบบการจางงาน ตําแหนงงานและ

คานิยมของคนรุนใหม  ประเด็นหลักของเร่ืองน้ีจึงอยูท่ีวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเตรียมการ

อยางไรเพ่ือรองรับการงาน อาชีพและรายไดในโลกปจจุบันอันเปนการกระตุนและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนอยางยั่งยืน หนทางหน่ึงท่ีนาจะทําได ก็คือ การรองรับหรือพัฒนา “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social 

enterprise) และหลอเลี้ยงอาชีพ “ผูประกอบการทางสังคม” (Social entrepreneur) ท่ีเช่ือมโยงกับ

โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม  ในขณะเดียวกันก็ตองสนับสนุนใหแรงงานเดิมไดมีโอกาสฝกฝนพัฒนาความรู

และทักษะตลอดเวลา (Re-skill) รวมท้ังแสวงหาทักษะใหมๆ มาเสริมศักยภาพ (Upskill) อยาง

ตอเน่ือง ซ่ึงการรับมือกับเทคโนโลยีท่ีสรางความพลิกผันตอการงานอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนน้ี 

นับเปนหนทางหน่ึงท่ีสรางความสุขและประโยชนสุขแกบุคคลและชุมชนทองถิ่น  

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษา “การบริหารราชการบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ของ กัลยาณี เสนาสุ และบงกช เจนจรัสสกุล (2561, น.ii) โดยใชโมเดลการประเมิน 4 มิติ 

ศึกษากับหนวนงานของรัฐ 45 แหงพบวา ในภาพรวมหนวยงานสวนใหญ 34 แหงสามารถสะทอน

ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงไดในระดับ “เขาขาย” สวนท่ีเหลือสะทอนไดในบางมิติ ซ่ึงสวนใหญจะขาด

ในมิติท่ี 4 คือประโยชนแกองคกรและสังคม  สวนการศึกษาระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ รวม 199 แหง พบวา องคกรสวนใหญจํานวน 104 

แหง คิดเปนรอยละ 52.2 สะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “เขาใจ” สวนท่ีสะทอนความ

เปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ“เขาถึง” หรือเปน “องคกรแหงประโยชนสุข” มีเพียง 20 แหงท่ัว

ประเทศหรือรอยละ 10 เทาน้ัน โดยอยูในภาคเหนือ 5 แหง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง ภาคกลาง 

2 แหง   ภาคกลางตะวันตก 5 แหง ภาคใต 7 แหง สวนภาคตะวันออก ไมมีองคกรใดอยูในระดับ

“เขาถึง” (อภิชัย พันธเสน, 2563ข, น.266-267) แตถึงกระน้ันองคกรสวนใหญก็มีจุดแข็งท่ีพรอมจะ

พัฒนาและยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงใหสูงขึน้เพ่ือสรางความสุขและประโยชนสุขได  ทวาสิ่ง

ท่ีนาสนใจก็คือ การศึกษาของ วรรณา ประยุกตวงศ และคณะ (2563, น.245) พบวา นวัตกรรมเพ่ือ
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 พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสัมพันธโดยตรงกับคะแนนระดับความเปน

เศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ องคกรท่ีมีนวัตกรรมเปนโครงการท่ีชัดเจน ตอเน่ืองและเปนนวัตกรรมท่ี

เปนผลผลิตท่ีมีความยั่งยืน ไดกอใหเกิดผลลัพธ คือความสุขของบุคลากรอันเกิดจากความภาคภูมิใจท่ี

ไดมีสวนรวมในนวัตกรรมน้ัน ท้ังยังสงผลใหเกิด “ประโยชนสุข” แกชุมชนอีกตอหน่ึงดวย 

 โดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังไม

สามารถนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร บริหาร

บุคลากร บริหารงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดในระดับท่ีสะทอนการเปนองคกรแหงประโยชนสุข  

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตางๆ รวม 11 จังหวัด 

กลุมตัวอยาง คือ อปท.ท่ีไดศึกษาในระยะท่ีหน่ึง จํานวน 4 แหงและ อปท.ใหม จํานวน 20 แหงท่ีได

จากการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) โดยมีเกณฑสําคัญดังน้ี 1) การคละประเภท

องคกรใหครอบคลุมท้ังองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร      

2) การคละพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีมีท้ังความเปนเมืองและชนบท และ 3) ความตั้งใจของคณะผูบริหารท่ีจะ

เขารวมโครงการวิจัย รวมท้ังสิ้น 24 แหง จําแนกเปนองคการบริหารสวนตําบล 15 แหง เทศบาลตําบล 

7 แหง  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ประเภทละ 1 แหง ดังรายช่ือตามตารางท่ี 1 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลเชิงตัวเลขและขอมูลเชิง

คุณลักษณะโดยวิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ตามลักษณะของประเด็นเน้ือหา โดยใช “วิธีการสามเสา” 

(Triangulation method) ดานตาง ๆ  ประกอบดวย สามเสาของแหลงขอมูลบุคคล คือ การเก็บขอมูล

จากบุคคล 3 กลุม ประกอบดวย บุคลากรทุกระดับของอปท. แกนนําหรือผูนําชุมชน และประชาชน

ผูรับบริการในพ้ืนท่ี   สามเสาของการตรวจสอบขอมูล คือ การประมวล วิเคราะห และสังเคราะห

ขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขอมูลท่ีตางกันหรือจากวิธีการรวบรวมท่ีแตกตางกัน ท้ังจากบุคคล เอกสาร 

หลักฐาน ฯลฯ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตองและเช่ือถือได  และ สามเสาของนักวิจัย คือ การซักซอม

วิธีการและกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลรวมกันระหวางนักวิจัย และมีการทดสอบ ตรวจสอบ 

ตรวจทานคะแนนรวมกัน ท้ังในชวงกอนการเก็บขอมูล ระหวางการเก็บขอมูลและหลังจากการเก็บ

ขอมูลเพ่ือ“ความเท่ียง” และ “ความตรง”   

วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. 

ประกอบดวย 1) การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ 2) การสนทนากลุมเฉพาะประเด็น 3) 

การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 4) การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 5) การรับฟงอยางรอบดาน  6) 

การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ และ 7) การใชหลักฐานเชิงประจักษ  สวนวิธีการและ
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 เคร่ืองมือท่ีใชในสังเคราะหบทเรียน กลไกและกระบวนการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชวิธีการคืนขอมูลและถอดบทเรียน   

ตารางที่ 1  รายช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชในการศึกษาวิจยั จาํแนกตามจงัหวัด 

ลําดับ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 

2 เทศบาลตําบลหนองเสือ  

3 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย 

4 เทศบาลตําบลบางสีทอง  

5 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน 

6 เทศบาลตําบลบางเสาธง 

7 สมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลสวนสม 

8 เทศบาลตําบลสวนหลวง 

9 สมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

10 องคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

11 กาญจนบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง 

12 เทศบาลตําบลพระแทน 

13 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง 

14 องคการบริหารสวนตําบลชําแระ 

15 เพชรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 

16 เทศบาลตําบลเขายอย 

17 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองหัวหิน 

18 ระนอง องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ 

19 เทศบาลตําบลหงาว 

20 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 

21 เทศบาลตําบลคลองโยง    

22 องคการบริหารสวนตําบลวัดแค   

23 องคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด    

24 องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง   

 สําหรับเกณฑการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบการวิจัยในภาพท่ี 3 

น้ัน  องคกรท่ีอยูในระดับ “เขาขาย” จะตองไดคะแนนรวมในขอ 1 2 และ 3 ไมต่ํากวา 70 คะแนน  

ระดับ “เขาใจ” มีเงื่อนไขเพ่ิมขึ้นวาตองไดคะแนนขอ 5 ไมต่ํากวา 40 คะแนน สวนระดับ “เขาถึง”     
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 มีเงื่อนไขเพ่ิมขึ้นอีกวาตองไดคะแนนขอ 9 ไมต่ํากวา 25 คะแนนและตองไดคะแนนรวมท้ังหมดไมต่ํา

กวา 270 คะแนน   

 การวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขใชวิธีการตรวจนับ  แจกแจงความถี่  คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ เชน ความรัก ความสามัคคี 

ความสุขของบุคลากร การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร ฯลฯ ใชการวิเคราะหเน้ือหา   

ผลการศึกษา (Results) 

 จากการศึกษาภูมิหลังและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของชุมชนท่ีอยู

ในความรับผิดชอบของ อปท.ท้ัง 24 แหง พบวา สวนใหญ 11 แหงเปนชุมชนท่ีมีความเปนเมืองใน

ระดับปานกลาง  9 แหงเปนชุมชนท่ีมีความเปนเมืองในระดับนอย และ 4 แหงเปนชุมชนท่ีเปนเมืองใน

ระดับมาก ซ่ึงไดแก ทน.นครปฐม  จ.นครปฐม เปนศูนยกลางการคาและสวนราชการ ทม.หัวหิน       

จ.ประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเท่ียว  ทต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เปนยานนิคมอุตสาหกรรม และ 

อบต.คลองสาม จังหวัดปทุมธานี เปนยานท่ีพักอาศัยท่ีมีโครงการหมูบานจัดสรรกวา 30 โครงการใน

พ้ืนท่ี 

อปท.ท่ีมีบุคลากรมากท่ีสุด 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

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

transparency assessment: ITA)  ปงบประมาณ พ.ศ.2562   พบวา สวนใหญ คือ 19 แหง “ไมผาน”  

สวนท่ี “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  

 การประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. 20 แหง ตามตัวช้ีวัดท่ีไดมีการ

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” สรุปไดดังภาพท่ี 4 
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 ภาพที่ 4 จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จาํแนกตามระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

                     

                           

 

 

 

 

 หากจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนเมืองหรือชนบท พบวาองคกรท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เปนเมืองระดับมาก จํานวน 4 แหง มีท้ังอยูในระดับเขาถึง เขาใจ เขาขายและไมเขาขาย สวนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความเปนเมืองระดับปานกลางและระดับนอย พบวามีทุกระดับเชนกัน สวนใหญอยูในระดับ “เขาใจ” 

สรุปดังภาพท่ี 5 อันแสดงใหเห็นวา ตัวช้ีวัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงน้ันสามารถนําไปใชอยาง

จําแนกแยกแยะไดกับ อปท.ทุกประเภท ท้ัง อบต. ทต. ทม.และทน. ท้ังยังใชไดกับทุกพ้ืนท่ีท่ีมีบริบท

หรือภูมิสังคมท่ีแตกตางกัน ท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนเมืองในระดับมาก ปานกลางหรือนอย   

ภาพที่ 5 ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามระดับความ

เปนเมือง 
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 สวนการประเมินการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงจากท่ีเคยศึกษากอนหนาน้ีจํานวน 

4 แหง จากป 2561 - 2562 พบวา องคกรท่ีสามารถยกระดับจาก “เขาใจ” หรือการเปน “องคกรแหง

ความสุข” เปนระดับ “เขาถึง” หรือ “องคกรแหงประโยชนสุข” โดยผานเกณฑทุกขอ มี 1 แหง คือ 

อบต.วัดแค ในขณะท่ีอีก 3 แหง แมวาคะแนนจะเพ่ิมสูงขึ้นแตก็ยังจัดอยูในระดับ “เขาใจ” หรือเปน 

“องคกรแหงความสุข” ในสวนของ อบต.วัดแค คะแนนท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดการยกระดับไดน้ันมาจาก

ตัวช้ีวัดดานการบริหารงานภายในใหเปนองคกรแหงความสุข โดยสงเสริมความเปนอยูอยางพอเพียง

เปนท่ีประจักษ  ปรับสภาพแวดลอมโดยรอบใหเปนแปลงผักปลอดสารพิษ มีบอเลี้ยงปลาและโรงครัว

สําหรับเตรียมอาหารซ่ึงใชวัตถุดิบจากแปลง การสรางสุขจากการรับประทานอาหารกลางวันพรอมกับ

การจัดการความรู  รวมท้ังการวางแผนบริหารการเงินทําใหบุคลากรในองคกรลดภาระหน้ีสินและปลด

หน้ีได  จึงทําใหคะแนนรวมทุกประเด็นอยูในระดับ “เขาถึง”  

สําหรับการสังเคราะหบทเรียนความสําเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยใชตัวช้ีวัดท้ัง 12 ประเด็นเปนเกณฑ เพ่ือนําไปสูการจัดระดับความเปน

เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน  พบวา ปจจัยความสําเร็จอยูท่ี “ปจจัยนําเขา” และ “กระบวนการ” ท่ีทําให

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีความเปนนามธรรมสูงเปนเร่ืองท่ีปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและ

วัดผลได โดย “นวัตกรรม” ซ่ึงอาจเปนไดท้ังปจจัยนําเขาและ/หรือกระบวนการมีบทบาทในการนําไปสู 

“ทางออกใหม” ซ่ึงวิธีคิด วิธีการหรือกระบวนการแบบเดิม ๆ ใชไมไดผลหรือไดไมดีกับปญหาของพ้ืนท่ี

ทามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีพลิกผันในปจจุบัน 

ตัวอยางผลการศกึษาการนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการองคกร  ไดแก ทม.หัวหิน นํา

แนวคิดเร่ือง “เมืองของพอ” และ “ความสุข” มาเปนแกนแกนในการเปลี่ยน “วิธีคิด” ของบุคลากร

ภายในองคกร  แกนนําภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมท้ังกลุมเด็กและเยาวชน และใช 

“วัฒนธรรม” ในความหมายท่ีเปนวิถีการดําเนินชีวิต หลักศาสนาและเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ เปนปจจัย

หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตการหนุนเสริมของเทศบาล อันกอใหเกิดองค

ความรูใหมในการบริหารจัดการและเร่ืองราวดี ๆ มากมาย เชน ชมรม Strong ตานทุจริต ซ่ึงเปน

องคกรอิสระภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง ชุมชนนางรําไรถัง (ขยะ) ชุมชนศิลาเอกกับการเปลี่ยนพ้ืนท่ีขยะ

ใหเปนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย  โรงเรียนบอฝาย โรงเรียนตนแบบและศูนยเรียนรูการจัดการขยะ สภาเด็ก

และเยาวชนท่ีมีบทบาทในการสรางสรรคสุขภาวะของชุมชน โดยใชงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ

ตําบล กลุมแมบานกับการพัฒนาเตียงจากหลอดนํ้าพลาสติกเพ่ือปองกันแผลกดทับสําหรับผูปวย  

เปลี่ยนขยะใหเปนทุน เพ่ิมรายไดใหชุมชนและลดรายจายใหผูปวย และกลายเปน “ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพ่ือแกปญหาขยะลนเมืองท่ีมีจํานวน 160-180 ตัน/วัน   

  ทต.พระแทน นําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใหบริการชําระคานํ้าประปาเพ่ือลดโอกาสการ

ทุจริต สวน อบต.บางตะไนย และทต.บางเสาธง นํากิจกรรมทางกายและกิจกรรมจิตอาสามาใชเปน
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 เคร่ืองมือสรางกระบวนการมีสวนรวม  อบต.สวนสม นําแนวคิดการสื่อสารแนวราบมาใชเปนเคร่ืองมือ

ในการสรางกระบวนการจัดการความรูในองคกร และอบต.ชําแระ นําแนวคิดเกษตรปลอดภัยมาเปน

ตนแบบหรือแหลงเรียนรูใหกับชุมชน 

สวนการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ ในระดับท่ีสูงขึ้น ไดแก ทต.พระ

แทน กับนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย “เกษตรอินทรียวิถีพระแทน” เกิดแปลง keyhole ท่ีใช

กําจัดขยะสดเพ่ือใหเปนปุยสําหรับผัก ณ จุดเดียวกัน โดยไมมีกลิ่นหรือแมลงรบกวน ท้ังได “ผักปลอด

สารพิษ” เปน “อาหารปลอดภัย” สําหรับการบริโภค ภายใตการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภายหลังไดขยายผลเปน “ตนแบบ” 

ใหกับองคกรอื่น ๆ ในเครือขาย อปท. ท่ีรวมในโครงการวิจัยอีกดวย ไดแก  อบต.วัดแค  อบต.หนอง

โรงและทต.เขายอย เปนตน  สวนในชุมชนเองก็ไดจัดใหมี “ตลาดนัด Keyhole” เพ่ือเปนตลาดการ

เรียนรูระหวางผูผลิตและเปนแหลงนัดพบระหวางผูผลิตกับผูบริโภค   

 อบต.บานในดง กับนวัตกรรมการจัดการระบบขอมูลชุมชนทุกระบบ ท้ังเ ร่ืองสุขภาพ 

เกษตรกรรม อาหาร เศรษฐกิจชุมชน โดยการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปปรับใชในทุก

ระบบ โดยการสนับสนุนของ อบต. และหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ ทําใหเกิดการจัดการขยะแบบ Zero waste เกิดเปนแหลงเรียนรูและแหลงศึกษาดูงานใน

เร่ืองการทําปุยไสเดือน การคัดแยกขยะตนทาง การทําไบโอแกสครบวงจร ฯลฯ สําหรับการประยุกต

ประเพณีการทอดผาปามาใชกับขยะ มี อปท.หลายแหงไดนําไปใชโดยนํารายไดมาจุนเจือดูแลผู

เปราะบาง เชน อบต.บางคนที อบต.ชําแระ และทต.หนองเสือ เปนตน 

 อบต.หนองโรง กับนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม  โดยการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอม การอนุรักษสัตวประเภทแยและอึ่ง ปาชุมชน  การอนุรักษพันธุ

พืช  ขาวหอมมะลิ 105 ขาวหอมมะลิดินทราย เปนนวัตกรรมการตอยอดพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

โดยการทดลองปลูก พัฒนาสายพันธุเองโดยมีเครือขายนักวิชาการจากภายนอกมาชวยเปนท่ีปรึกษาอนั

ทําใหเกิดความม่ันคงดานอาหาร  ท้ัง ๆ ท่ีแตเดิมเปนพ้ืนท่ีแหงแลง 

ทต.บางสีทองกับนวัตกรรมการพัฒนาอาสาสมัครเพ่ือผู เปราะบาง โดยผานศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูพิการและผูสูงอายุวัดรวกและศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูสูงอายุวัดโคนอน มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมารวมสนับสนุนดานวิชาการ  และนํานวัตกรรมแนวคิดเร่ือง “ธนาคารเวลา” 

มาใชเปนเคร่ืองมือการดําเนินงาน ทําใหผูเปราะบางไดรับการดูแลจากอาสาสมัครเปนอยางดี ท้ังยังได

มีการพัฒนา “ผาออมซักได” เพ่ือลดรายจายใหกับครอบครัวผูปวย และลดปญหาขยะติดเช้ือท่ียากแก

การยอยสลาย  

อบต.นางตะเคียน และอบต.บางคนที กับนวัตกรรมการจัดการปญหาคนพิการวางงาน   โดย

การทํางานรวมกันระหวาง อบต. กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และผูประกอบการบริษัทและโรงงาน
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 ขนาดใหญในพ้ืนท่ี  มีการจางงานคนพิการอยางเหมาะสมกับศักยภาพใหมีรายไดเดือนละ 9,000 บาท  

โดย อบต.จะเปนผูประสานงานกับคนพิการในพ้ืนท่ี สวนมูลนิธิจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

เปนผลใหคนพิการไดรับการจางงานประมาณ 10 คน มีรายไดและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

ทต.หนองเสือ  อบต.จอมบึง  ทม.หัวหิน กับนวัตกรรมเพ่ือผูสูงอายุ  โดยสวนใหญทําเปน

โรงเรียนผูสูงอายท่ีุมีช่ือเรียกแตกตางกัน  บางแหง เชน อบต.จอมบึง มีหลักสูตรท่ีเปนลายลักษณอักษร

ดวยความรวมมือกับมหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง เน้ือหาของหลักสูตรโดยภาพรวมเปนเร่ืองการ

พัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพ กิจกรรมทางกายตามความสนใจ การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในชีวิตประจําวัน ฯลฯ 

ทต.หงาว กับนวัตกรรมการบริหารจัดการรถฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง  สามารถใหบริการผูปวย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดอัตราการพิการและเสียชีวิตใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง สวน อบต.บางพระเหนือ และอบต.บางคนที มีนวัตกรรมการสงตออุดมการณจากรุนสูรุน  

โดยการทํางานรวมกับสภาเด็กและเยาวชน  พรอมท้ังสรางเสริมศักยภาพ  ปจจุบันเยาวชนคนหน่ึง ได

บรรจุเขามาเปนพนักงานของ อบต.บางคนที ในตําแหนงเจาหนาท่ีฝายการเงิน และอีกคนหน่ึงเปน

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง  ในขณะท่ี อปท.สวนใหญไมไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การวางแผนการทํางานเพ่ือสงตอจากรุนสูรุน ซ่ึงเปนประเด็นตัวช้ีวัดหน่ึง 

 นวัตกรรมดังกลาวขางตนมีท้ังการนํามาใชกับการบริหารจัดการองคกรโดยตรงและใชเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีรูปแบบการกอกําเนิดท่ีหลากหลาย บางอยางเปนนโยบายของ

ผูบริหาร เชน การสรางเมืองแหงความสุข  บางเร่ืองเกิดจากการพัฒนาของบุคลากรท่ีเก่ียวของ เชน 

การใชคิวอารโคดในการชําระคานํ้าประปา และบางเร่ืองเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางภาคสวน

ตาง ๆ เชน การจัดการปญหาคนพิการวางงาน การใหบริการรถฉุกเฉิน การพัฒนาอาสาสมัครเพ่ือผู

เปราะบาง เปนตน   ซ่ึงตองอาศัยการสื่อสารแบบมีสวนรวมท้ังแนวดิ่งจากผูบริหารถึงบุคลากร หรือ

จากบุคลากรถึงผูบริหาร แนวระนาบระหวางบุคลากรดวยกันเองและแนวไขวระหวางบุคลากรกับ

บุคลากรหรือบุคลากรกับผูบริหารท่ีอยูกันคนละกองหรือคนละสํานัก 

 อยางไรก็ตาม จําเปนตองกลาวดวยวา แม อปท.หลายแหงสามารถสรางสรรคนวัตกรรมแบบ

มีสวนรวมเพ่ือแกปญหาตามบริบทของพ้ืนท่ีได แตอาจไดรับผลการประเมินในระดับ “เขาขาย” หรือ 

“เขาใจ” เทาน้ัน น่ันเปนเพราะวาไมผานเงื่อนไขบางประการท่ีกําหนดไวตามเกณฑการช้ีวัด เชน ถาจะ

อยูในระดับ “เขาขาย” เปนองคกรแหงความยั่งยืน นอกจากจะไดคะแนนรวมสูงตามเกณฑท่ีกําหนด

แลว จะตองไดรับคะแนนเฉพาะประเด็น “การบริหารงานอยางโปรงใส มีธรรมาภิบาล” “การวางแผน

และจัดทําแผนแบบมีสวนราม” และ“การวางแผนการทํางานเพ่ือสงตอจากรุนสูรุน” รวมกันไมต่ํากวา 

70 คะแนนจากคะแนนแต็ม 85 คะแนน ซ่ึง อบต.คลองดานและทต.บางเสาธง ไดคะแนนนอยมากใน
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 ประเด็น “การวางแผนการทํางานเพ่ือสงตอจากรุนสูรุน” ทําใหคะแนนรวมของเงื่อนไขไมถึงเกณฑท่ี

กําหนด จึงตกอยูในระดับ “ไมเขาขาย” 

 ถาจะอยูในระดับ “เขาใจ” เปนองคกรแหงความสุขได นอกจากจะไดคะแนนรวมสูงตาม

เกณฑท่ีกําหนดแลวจะตองไดรับคะแนนเฉพาะประเด็น “การบริหารงานภายในใหเปนองคกรแหง

ความสุข” ไมต่ํากวา 40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน   อปท.บางแหง แมคะแนนรวมจะจัดอยู

ในระดับ “เขาใจ” แตถาบุคลากรอยูรวมกันอยางไมมีความสุข ทํางานแทนกันไมได ไมมีการจัดการ

ความรู ก็จะตกอยูในระดับ “เขาขาย ” เทาน้ัน   สําหรับการท่ีจะอยูในระดับ “เขาถึง” เปนองคกรแหง

ประโยชนสุขไดน้ัน  นอกจากคะแนนรวมจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแลว  จะตองไดรับคะแนน

เฉพาะประเด็น “การบริหารงานภายในใหเปนองคกรแหงประโยชนสุข” ไมต่ํากวา 25 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน  ดังน้ัน อปท.บางแหง แมคะแนนรวมจะจัดอยูในระดับ “เขาถึง” แตถาไม

สามารถประหยัดคาใชจายดานเงินเดือนและคาจางเพ่ือนําเงนิไปใชพัฒนาในเร่ืองอื่น ๆ  ได   ก็จะตกอยู

ในระดับ “เขาใจ” เทาน้ัน   ท้ังหมดน้ีแสดงใหเห็นวาแม อปท.จะมีความสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยคุณภาพชีวิตของประชาชน  การสรางกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี

สวนรวม  หรือการบริหารจัดการอยางโปรงใส แตถาไมไดตระหนักถึงประเด็นตัวช้ีวัดท่ีเปนเงื่อนไขหรือ

ธรณีประตูดังกลาว ก็เทากับวาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังมีขีดจํากัด ไมสามารถ

สรางความสุขและประโยชนสุขไดอยางเต็มท่ี 

สวนการวิเคราะหบทเรียนความสําเร็จเก่ียวกับกลไกและกระบวนการ พบวา ตัวช้ีวัดระดับ

ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงน้ีสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการบริหารจัดการของ อปท.ไดจริง 

และสามารถใชประโยชนจากขอมูลโดยการนํามาปรับปรุงการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชน ดังท่ี ปลัดเทศบาลตําบลแหงหน่ึง กลาววา 

 ... โดยสวนตัว เม่ือไดศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดท้ังหมดน้ีแลว คิดวาถาพวกเรา

ทําไดตามน้ี  ประเทศชาติและผูคนจะมีความสุขมาก การไดมีสวนรวมกับ

งานวิจัยโครงการน้ีบอกไดเลยวา นักวิจัยชวยเราไดมาก ทําใหมองเห็นจุดออน 

จุดแข็ง ซ่ึงดิฉันก็ไดนําไปสะทอนตอผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของ  

 สวน นายกองคการบริหารสวนตําบลแหงหน่ึง กลาววาไดนําผลจากการประเมินน้ีมาใชปรับ

โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพเพ่ือคนเปราะบางในพ้ืนท่ี ในขณะท่ี นายกเทศมนตรีตําบลอีกแหงหน่ึง  

ไดกลาววานํามาใชในการปรับปรุงเว็บไซตเพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารการบริหารงานอยาง

โปรงใสมากขึ้น  เปนตน   

 สําหรับกลไกและกระบวนการสําคัญในการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 1) การท่ี อปท.มีภาคีเครือขายกวางขวางท้ังมีศักยภาพในการบริหารเครือขายความ

รวมมือ เพราะสิ่งน้ีเปน “ทุนทางสังคม” ท่ีตอยอดไปสูการขับเคลื่อนชุมชน 2) การทํางานอยาง
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 เช่ือมโยงในลักษณะ “ชุมชนบูรณาการ” บนฐานขอมูล ความรู การเรียนรูและการจัดการความรู    

เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี และ 3) คุณลักษณะของผูบริหารทองถิ่นท่ีตองมี

ความเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน สามารถตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด มีการบริหารจัดการท่ีดี และการเปนผูมี

คุณธรรมโดยเฉพาะเร่ือง “ความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบ” และ 4) การมีบุคลากรหรือขาราชการ

ประจําท่ีมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงตัวช้ีวัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเขากับการบริหาร

จัดการองคกร และเปนผูท่ีทําหนาท่ีสานสายใยสรางเครือขายความสัมพันธระหวางแกนนําชาวบาน 

ผูนําชุมชนกับทองถิ่นอันเปนรากฐานของกระบวนการมีสวนรวมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมแบบ 

“ญาติสนิท” หรือ “เจาภาพรวม” ไมใชในฐานะ “แขกรับเชิญ” 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Discussion and Recommendation) 

การวิเคราะหเชิงระบบดังกรอบแนวคิดการวิจัย ทําใหพบวาปจจัยความสําเร็จอยูท่ี “ปจจัย

นําเขา” และ “กระบวนการ” อันทําใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีความเปนนามธรรมสูงเปน

เร่ืองท่ีปฏิบัติและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม  ในท่ีน้ีจึงสอดคลองกับโมเดลพ้ืนฐานของกระบวนการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี  Bergsteiner และ Dharmapiya (2016) เสนอวา “คุณธรรม” ตอง

มากอน “ความรู” สวนความพอประมาณ การมีเหตุผผลและมีภมิูคุมกัน เปน  “ปญญา” ท่ีเกิดตามมา

หลังจากความรู และท้ังหมดน้ีจะตองเช่ือมโยงดวย “การกระทํา” เพ่ือนําไปสูผลของการกระทําน้ัน ๆ 

ซ่ึงอาจจะเปนผลระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาวแลวแตกรณี 

ตัวช้ีวัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนํามาใชกับ อปท.หลากหลายประเภท ท้ังมีภูมิ

สังคมและบริบทของพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันน้ี ช้ีชัดไดวาสามารถจําแนกศักยภาพในการบริหารจัดการ

องคกรและชุมชนทองถิ่นบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได    อันหมายความวา อปท. จะตอง 

“ร้ือถอน”  วิธีการแบบเดิมท่ีเคยใช  วิธีคิดแบบเกาท่ีเคยคิด และวิถีชีวิตแบบท่ีคุนเคย แลวปรับเปลี่ยน

หรือพลิกโฉมใหม  การสราง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในองคกรจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก สอดคลองกับ

การศึกษาของ ฐิติมา พูลเพชร, วิโรจน เจษฎาลักษณและจันทนา แสนสุข (2561) ท่ีไดศึกษาเร่ือง 

“การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร: ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ” พบวา การสรางวัฒนธรรม

นวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญท่ีกอใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเร่ืองกระบวนการ

ผลิต  รูปแบบผลิตภัณฑและบริการ   ดังน้ันองคกรควรหลอหลอมใหเร่ืองการพัฒนานวัตกรรมเปนสวน

หน่ึงของวัฒนธรรมองคกร  โดยองคกรท่ีสามารถสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมไดน้ันตองขับเคลื่อนโดย

ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและบุคลากรในองคกรท่ีมีศักยภาพภายใตสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย ดังจะเห็น

ไดวา อปท.ท่ีสะทอนความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “เขาถึง” หรือเปนองคกรแหงประโยชนสุข

น้ัน  ลวนแลวแตมีองคประกอบดังกลาวครบถวน  กลาวคือ เปนองคกรท่ีเปดกวาง เปดเผยและโปรงใส  

ใหโอกาสบุคคลภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสาร   ใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาค
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 ประชาชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับ

ผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผล เพราะการมีสวนรวมของทุกภาคสวนมีความสําคญัอยางยิ่งตอ

การสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จิตนุพงศ (2559)    

ท่ีพบวา นวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนน้ันตองเกิดมาจากความตองการของประชาชนและ

ความรวมมือกันอยางจริงจังของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย   

  อยางไรก็ดี  จากการศึกษาการกอเกิดนวัตกรรมท่ีพบวา นวัตกรรมมีท่ีมาหลายลักษณะท้ัง

แบบแนวดิ่งจากบนลงลาง ลางขึ้นบนและแบบแนวระนาบโดยไมไดขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของ 

อปท. น้ัน  อาจไมสอดคลองกับงานวิจัยของอนุจิตร ชิณสาร, กิจฐเชต ไกรวาส และประภาส ปนตบ

แต ง  (2557)  ท่ี ไดศึ กษ าน วัตกรรมการบริหารขององคกรปกครองส วนท อ ง ถิ่ น ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและพบวา นวัตกรรมของอปท. ขนาดใหญมักมีท่ีมาแบบ “บนลงลาง”  ตรงขาม

กับ อปท. ขนาดเล็กท่ีมีลักษณะแบบ “ลางขึ้นบน” เหตุท่ีไมสอดคลองน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจัยสําคัญ 

คือการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร เพราะถาพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองคกรได การ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมก็อาจเกิดขึน้ไดหลายรูปแบบ หลายลักษณะท้ังแนวดิ่ง แนวระนาบและ

แนวไขว 

นอกจากน้ีในเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารทองถิ่น การมีเครือขายและการบริหารเครือขาย 

นับเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงน้ัน สอดคลองกับงานของชัยยนต ประดิษฐศิลป, จําลอง แสนเสนาะ 

และอัศวิน แกวพิทักษ (2561) ท่ีไดศึกษาเร่ือง “การเมืองและการจัดการปกครองทองถิ่นตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา”  ซ่ึงพบวาปจจัยความสําเร็จในการยกระดับและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาจากการท่ีผูนําทางการเมืองมีความซ่ือสัตย สุจริต

และจริงใจ  และมีทุนทางสังคมท่ีสามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบสมานฉันทของ

ชุมชน รวมถึงการมีเครือขายในชุมชนท่ียึดโยงไปสูการเสวนา อันนําไปสูการสรางกลไกและ

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของนีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง ,       

สมจินตนา คุมภัย,  จินตนีย รูซ่ือ, วชรวรรษ พรหมมา และชวพงษ นุยสุข (2561) ท่ึไดศึกษาเร่ือง 

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคใต: กรณีศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”  ซ่ึงพบวานอกจากปจจัยดานผูนําแลว การ

บริหารจัดการอยางเปนระบบก็เปนอีกปจจัยหน่ึง ตรงกับผลการศึกษาท่ีพบวาตองมีการบริหารจัดการ

ท่ีดีโดยทุกองคกรตองมี “ผูประสานงาน” ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับชุมชนได  สวนภาพลักษณของผูนําใน

ดานคุณธรรมน้ัน “ความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบ” ในฐานะท่ีเปนผูบริหารอันทําใหชุมชนเกิดความ

เช่ือม่ันวาเร่ืองราวรองทุกขตาง ๆ ของตนจะไดรับการบําบัดเยียวยาก็สอดคลองกับงานวิจัยดังกลาว

ขางตนท่ีพบวา “ผูนําทองถิ่น”จะตองมีคุณลักษณะ “ใจถึง พ่ึงได” 
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 สวนขอคนพบท่ีวา ภาวะผูนําและการกอเกิดนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญท่ีสะทอนความเปน

เศรษฐกิจพอเพียงน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา ประยุกตวงศและคณะ (2563) ซ่ึงพบวา ปจจัย

ความสําเร็จอยูท่ีภาวะผูนําของผูบริหารทองถิ่นท่ีจะตองร่ิเริมโครงการใหมๆ   มีความเปนผูประกอบการ

ท่ีเร่ิมตนจากสิ่งเล็ก ๆ แลวพัฒนาตอยอด สามารถสรางการเรียนรูใหกับบุคลากรในองคกร ขาราชการ

ประจํา ผูนําทองท่ี ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับงานวิจัยของอนุจิตร 

ชิณสาร, กิจฐเชต ไกรวาส และประภาส ปนตบแตง (2557) ในขอท่ีวาปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการกอเกิดนวัตกรรม คือการมีผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีเขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีวัฒนธรรมองคกร

ท่ีเอื้อตอการเปดกวางทางความคิด ความรูความสามารถของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ

ประชาชน การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและทุนทางสังคม และสอดคลองกับภาวะผูนําแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง (Kantabutra, 2016) ท่ีจะตองมีลักษณะสําคัญ ๆ ไดแก การเอาใจใสดูแลพนักงาน

และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม การมีความหวงใยตอสังคมอนาคต  การแบงปน การสนับสนุนการ

สรางสรรคนวัตกรรมท่ัวท้ังองคกรท้ังนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไปและนวัตกรรมแบบกาวกระโดด 

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนตน 

ในสวนขอเสนอแนะ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารวมโครงการตางเห็นประโยชนจาก

การนําตัวช้ีวัดน้ีไปใชเปนเข็มทิศและเคร่ืองมือในการพัฒนาองคกรเพ่ือความสุขของบุคลากรและเพ่ือ

ประโยชนสุขหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน และคิดวาจะมีประโยชนมากยิ่งขึ้นถามีการหลอมรวมและ

บูรณาการตัวช้ีวัดระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงเขากับแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ท้ังน้ีจะชวยลดภาระงานของ อปท.มากขึ้น ถาการเก็บรวบรวมขอมูลจะ

เนนหลักฐานเชิงประจักษท้ังดานผลผลิต ผลลัพธและผลในท่ีสุด แบบเดียวกับการประเมินระดับความ

เปนเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอจํากัดและงานวิจัยในอนาคต (Limitation and Future Research) 

 ขอจํากัดของการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง   โดยใชเร่ืองความ

สมัครใจในการเขารวมของผูบริหารทองถิ่นเปนเกณฑขอหน่ึงดวย จึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีใน

การใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูล  สําหรับผลการประเมินแมวาจะมีการกระจายการสะทอน

ภาพความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับตั้งแต ไมเขาขาย เขาขาย เขาใจและเขาถึง แตสวนใหญ

โดยภาพรวมนับวาดีและเปนองคกรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตอไป 

 สวนงานวิจัยในอนาคต ควรเปนการวิจัยและพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

ความเขมแข็งในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารจัดการ และเพ่ือใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเร่ืองการพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร  
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