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บทคดัยอ่ 

 
งานวจิยัเชงิคุณภาพนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อถอดบทเรยีนจากการประยุกต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน

นวตักรรมการจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านของเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านโดยประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เครื่องมอืวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ แบบบนัทกึจากการสนทนากลุ่ม แบบบนัทกึจากการสงัเกต 
และแบบวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการศกึษา พบว่า (1) เทศบาลต าบลทพัทนัมกีารประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ในระดบัสูงสุดกบัการเขา้ถงึ (2) นวตักรรมส่งเสรมิการอ่านตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของเทศบาลต าบล
ทพัทนั ได้แก่ (2.1) การสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างคนสามวยัในการอ่านออกเสยีงนิทานและวรรณกรรมส าหรับเดก็ 
(2.2) การสร้างห้องสมุดนิทานให้กับศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลทพัทนั เพื่อจดัหาหนังสือนิทานใหม่ ๆ 
หมุนเวยีนให้กบันักเรยีนและผู้ปกครองได้ยมืไปอ่านโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย และ (2.3) การจดัการความรู้หลงักิจกรรม
ส่งเสรมิการอ่านผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัและสื่อสงัคมออนไลน์ (3) ปัจจยัเอือ้ต่อความส าเรจ็ของนวตักรรมส่งเสรมิการอ่าน
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของเทศบาลต าบลทพัทนั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และการสรา้งพนัธกจิสมัพนัธก์บัชุมชน 
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Abstract 

 

This descriptive qualitative research aimed to study the impact of the ‘Sufficiency Economy 

Philosophy’ as an approach to promote innovative reading in Thapthan Tumbon municipality, Thap 

Than District, Uthai Thani Province, Thailand. This municipality was selected for the purposes of this 

study as the local government responsible for assigning activities to schools already utilizes the 

‘Sufficiency Economy Philosophy’ as a guideline to promote reading in respective educational 

institutions in the area. The research tools consisted of a detailed interview form, a focus group 

interview form, participants’, and non-participants’ observation forms, and a content analysis form. The 

results of the study revealed that 1) Thapthan Tumbon municipality has made this approach its highest 

priority with respective guidelines incorporated across all levels; 2) This approach has been introduced 

to three generations of learners with the use of fairy tales and children's literature, which has led to the 

creation of a library center in Thapthan Tumbon municipality for child development in order to circulate 

new storybooks to students and parents free of charge. Furthermore, various online sources have been 

created to share knowledge using digital technology and social media; 3) The factors contributing to 

the success of this approach include strong leadership, effective management, and great community 

engagement. 
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บทน า 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการพลกิผนัเชงิท าลายลา้งของเทคโนโลยตี่าง 
ๆ (Disruptive Technology) ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางสงัคมซึ่งเป็นความเสีย่งและภยัคุกคามต่อการบรหิาร
องค์กรและประเทศชาติ การขบัเคลื่อนประเทศให้มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนนัน้ รฐับาลจึงต้องก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ของสหประชาชาติ ด้วยการพฒันาปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ภายในปี 2579 (The Secretariat of the 
Prime Minister, 2017) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร พระราชทานหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2554 “เศรษฐกิจพอเพียง คือท าอะไรไม่
ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ท าอะไรใหม้นัเกนิไป เมื่อท าแลว้ไดผ้ลในการกระท านัน้”  (Charoenrath, 2008) ต่อมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น้อมน ามาบูรณาการกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governace) 
ร่วมกบัการมสี่วนร่วมเพื่อพฒันานวตักรรมที่เหมาะสมกบัการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น (Department of Local 
Government Promotion, 2011)   

ค าว่า “นวตักรรม” คอื การน าความคิดสร้างสรรค์ หรอืกระบวนการใหม่ หรอืผลติภณัฑ์ใหม่มาช่วย
สรา้งมูลค่าเศรษฐกจิ การพฒันานวตักรรมมจีุดเริม่ต้นจากภาคเอกชน ดว้ยกลไกการด าเนินงานเชงิบูรณาการ
จงึท าใหเ้กดิ “นวตักรรมแบบเปิด (Open innovation)” ทีน่ ามาสู่การพฒันาแบบก้าวกระโดดในภาคเอกชนดว้ย
ระยะเวลาอันสัน้ ต่อมาจึงขยายตัวมาสู่ภาคราชการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ “นวตักรรมจากภาครัฐ” 
“นวัตกรรมสังคม” และ “นวัตกรรมท้องถิ่น” โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value driven 
innovation) ที่ก่อให้เกดิเป็นประโยชน์สุขสอดคล้องกบัความหมายของความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบั
เข้าถึง คือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต (Prayukvong, Chongchorhor, & 
Phothiwichit, 2019) 

การถอดบทเรยีนจากนวตักรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วยสร้างความเขา้ใจเชงิลกึในเรื่อง
การน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการบรหิารจดัการภายในองค์กรและพฒันาชุมชน รวมถึง
รูปแบบนวตักรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่นที่สร้างประโยชน์สุขให้กบัประชาชนและก่อเกิดความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างกัน สอดคล้องกับ Banchanont (2017)  ที่กล่าวว่าการสร้างนวตักรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 เป็น
นโยบายที่กว้าง แต่ยงัขาดรายละเอยีด โดยเฉพาะแนวทางในการส่งเสรมินวตักรรมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี ไดน้้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้ในการพฒันาท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลทพัทนัจนได้รบัรางวลัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบตัง้แต่ปี พ.ศ.  2557 ซึ่งเทศบาลต าบลทัพทัน ได้ผลักดันให้คณะครูและผู้ปกครอง
ช่วยเหลอืกนัพฒันานวตักรรมสรา้งสรรคท์างการศกึษาต่าง ๆ เช่น การฝึกฝนเดก็ใหเ้ป็นผูก้ล่าวน าทกัทาย เชญิ
ธงชาต ิรอ้งเพลงชาต ิ สวดมนต ์และน ากจิกรรมออกก าลงักายในช่วงเชา้ การพฒันาสือ่การสอนประเภทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะนวตักรรมสง่เสรมิการอ่าน โดยเชญิผูส้งูอายุจากโรงเรยีนผูส้งูอายุใหม้าอ่าน/เล่นนิทานใหเ้ดก็ฟัง และ
ใหผู้ป้กครองยมืนิทานไปอ่านใหเ้ดก็ฟังก่อนนอน และกลบัมาเล่านิทานใหเ้พื่อนฟัง เป็นต้น นวตักรรมส่งเสรมิ
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การอ่านดงักล่าวมแีรงสนับสนุนมาจากการบรหิารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคีวามเป็นเศรษฐกจิ
พอเพยีงในระดบัสูง ควรค่าแก่การถอดบทเรยีนแห่งความส าเรจ็ ซึ่งผลวจิยันี้ ช่วยใหท้ราบถงึแนวปฏบิตัทิีด่ใีน
การประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการบรหิารจดัการทีแ่ละการสรา้งนวตักรรมสง่เสรมิการอ่านใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ควรขยายผลไปสู่หน่ว ยงานอื่น ๆ ต่อไป  (Prayukvong, Chongchorhor, & 
Phothiwichit, 2019) 

 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การอ่านเป็นกระบวนการถ่ายทอดความหมายจากตวัอกัษร ออกมาเป็นความคดิ และความคดิที่ได้
จากการอ่านผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิที่มอียู่ และเป็นเครื่องช่วยพจิารณาตดัสนิใจน าแนวความคดิทีไ่ด้
จากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ (Chengklinchan, 1999) การอ่านมคีวามส าคญัต่อชวีติมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนเตบิโต
เป็นผูใ้หญ่ และจนกระทัง่ถงึวยัชรา ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการอ่านยงัมปีระโยชน์ในการพฒันา
ตนเองทัง้ด้านการศึกษา ด้านวิชาชีพ และด้านคุณภาพชีวิต (Kuhapinan, 2002) การส่งเสริมการอ่านเป็น
กจิกรรมสบืเนื่องกนัทีช่่วยพฒันาเดก็ใหเ้ป็นผู้ทีม่นีิสยัรกัการอ่าน ช่วยใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอนักวา้งขวาง
และประสบความส าเรจ็ในชวีติ (Chaleysub, 1988) กจิกรรมการส่งเสรมิการอ่านทีเ่หมาะสมกบัเดก็อายุ 3-5 ปี 
ควรด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการจดัการศกึษาในชัน้ปฐมวยัทีมุ่่งเน้นการจดัประสบการณ์ และ
เตรยีมความพรอ้มในการเรยีนเป็นส าคญั โดยกจิกรรมทีเ่หมาะสมต่อการปลูกฝังนิสยัรกัการอ่านในเดก็อายุ 3-5
ปี ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมทางการอ่าน (2) การอ่านหนังสือให้ฟัง และ (3) การเล่านิทาน ซึ่ง
ผลงานวจิยัต่าง ๆ ไดร้ะบุว่ากจิกรรมเหล่านี้ลว้นสง่ผลดตี่อเดก็ในหลาย ๆ ดา้น (Chengklinchan, 1999) ดงัเช่น
ผลงานวจิยัของ Chukovsky (1963) พบว่า การน าวรรณกรรมไปอ่านใหเ้ดก็อายุ 6-10 ขวบฟังส่งผลใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูก้ารใชค้ าศพัทแ์ละมพีฒันาการทางภาษาทีด่ขี ึน้ สอดคลอ้งกบั Cohen (1968) พบว่า การอ่านวรรณกรรม
ให้เด็กอนุบาลฟังตามด้วยการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านท าให้เด็กมีคะแนนด้านทักษะทางภาษาที่ สูงขึ้น 
นอกจากนี้การเพิม่กจิกรรมสง่เสรมิการอ่านระหว่างคนต่างวยัลว้นสง่ผลดตี่อเดก็เช่นเดยีวกนั ดงัเช่นผลงานวจิยั
ของ Stavans & Goldenberg (2008) พบว่า การเล่าเรื่องของผูป้กครองมอีทิธพิลอย่างมากต่อการรูห้นังสอืของ
เดก็ สอดคลอ้งกบั Purcell-Gates (2000) พบว่า ความถีใ่นการอ่านหนังสอืนิทานของพ่อแม่กบับุตรหลานส่งผล
ต่อความสามารถในการรูห้นังสอืของเดก็ ส าหรบั DeBriun-Parecki (2007) พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
เดก็ไดร้บัผลกระทบเชงิบวกจากพฤตกิรรมการอ่านแบบมปีฏสิมัพนัธข์องผูป้กครองกบับุตรหลาน เช่นเดยีวกนั
กบั Suwannakhae (2014) พบว่า การอ่านแบบมปีฏสิมัพนัธ์ของผูป้กครองกบับุตรหลานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิ
บวกกบัพฤตกิรรมการอ่านของเดก็  

ส าหรบัคุณประโยชน์ของการสง่เสรมิการอ่านในสงัคมผูสู้งอายุนัน้ Pakdee (2012) พบว่า การสง่เสรมิ
การอ่านผ่านการเล่านิทานพื้นบ้านของผู้สูงอายุช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคน 3 วยั คือ ครู เด็กและ
ผูสู้งอายุ  อกีทัง้ยงัช่วยใหผู้สู้งอายุไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และมองเหน็คุณค่าในตนเอง และช่วยใหเ้ดก็
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ไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค์ สอดคลอ้งกบั Dit-ung (2016) พบว่า การเล่านิทานสอดแทรกประสบการณ์ชวีติของ
ผูสู้งอายุช่วยสรา้งความเขา้ใจในธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงของชวีติใหบุ้ตรหลานและสมาชกิในครอบครวั 
สรา้งการมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและผูส้งูอายุไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงให้
มปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจะเหน็ไดว้่า การอ่านและกจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน
เป็นสิง่ทีค่วรด าเนินการร่วมกนัระหว่างคนหลากหลายวยั เพราะนอกจากจะช่วยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ใหก้บับุตรหลานแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิพฒันาการทางภาษาและช่วยปลูกฝังนิสยัรกัการอ่านในตวัเดก็ ในอกี
ดา้นหนึ่งกส็ง่ผลดตี่อผูสู้งอายุเพราะช่วยใหท่้านเหล่านัน้เหน็ถงึคุณค่าของตนเองและไดก้า้วเขา้มามสีว่นร่วมใน
การพฒันาชุมชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นโจทยท์ีท่า้ทายต่อการวจิยัเพื่อถอด
บทเรยีนว่าจะมหีน่วยงานใดทีน่ าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใ์ชก้บัการส่งเสรมิการอ่านจนประสบ
ความส าเรจ็ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อถอดบทเรยีนจากการประยุกต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในนวตักรรมการจดักจิกรรมส่งเสรมิการ
อ่านของเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี  
 

ขอบเขตของการวิจยั 

เนื่องจากบทความวจิยันี้เป็นสว่นหนึ่งของชุดโครงการวจิยัการขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ทัง้ประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พนัธเสน เป็นหวัหน้าชุด
โครงการวจิยั และรองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ หวัหน้าโครงการวจิยัย่อยทีร่บัผดิชอบพืน้ทีภ่าค
กลางและภาคเหนือตอนล่าง โดยบทความวจิยันี้ก าหนดขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื จงัหวดัอุทยัธานี ส าหรบัขอบเขต
ดา้นประชากร คอื องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และขอบเขตดา้นเนื้อหา คอื การศกึษาการประยุกต์ใชป้รชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดั
อุทยัธานี  

  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

บทความวจิยันี้ไดใ้ชแ้นวคดิการสง่เสรมิการอ่านเพื่อการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นการจดัประสบการณ์และเตรยีม
ความพร้อมในเด็กอายุ 3-5 ปี (Chaleysub, 1988; Chengklinchan, 1999) ร่วมกบัแนวคดิในการประเมนิระดบั
ความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามที ่Puntasen (2017) ไดแ้บ่งไว ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัที ่1 เขา้ขา่ย คอื มวีธิกีารในการสรา้งภูมคุิม้กนั ระดบัที่ 2 เขา้ใจ คอื เกดิความสามารถในการพึง่ตนเองได ้
และระดบัที ่3 เขา้ถงึ คอื การปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอจนอยู่ในวถิชีวีติ โดยไดก้ าหนดตวัชี้วดัไว ้12 ดา้น ดงันี้ 1. 
การบรหิารงานอย่างโปร่งใส มธีรรมาภบิาล และไม่มกีารท าผดิกฎหมาย 2. การวางแผนและจดัท าแผนแบบมี
ส่วนร่วม 3. การวางแผนการท างานเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 4. งานโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 5. การ
บริหารงานภายในให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 6. งานโครงสร้างพื้นฐานทางสงัคม 7. งานส่งเสริมอาชีพ
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เกษตรกรรมและวสิาหกจิชุมชน 8. งานดา้นสงัคมและวฒันธรรม 9. การบรหิารงานภายในใหเ้ป็นองค์กรแห่ง
ประโยชน์สุข 10. การจดัการศกึษา สาธารณสุขและการจดัการขยะในระดบัที่สูงขึ้น 11. การจดักจิกรรมลด
ปัญหาสงัคมและเพิม่สวสัดกิารสงัคมเท่าที่สามารถท าได้ 12. การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติให้ดยีิง่ขึ้นและ
นวตักรรมในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

 

 
ภาพที ่1 ระดบัความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง (Puntasen, 2017) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยันี้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) (Chantavanich, 2018) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

ตอนล่าง 
1.2) การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

และหลักการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดี (Good informant) เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดักิจกรรม
ส่งเสรมิการอ่านโดยประยุกต์ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่ต ่ากว่า 3 
ปี ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี ทัง้นี้กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key informant) แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และคณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทพัทนั (2) กลุ่มผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่  คุณย่า คุณตา คุณยาย และญาตซิึง่เป็น
ผูป้กครองของเดก็นักเรยีนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั ทัง้นี้การคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้ช้
วธิกีารแนะน าแบบบอกต่อ (Snowball technique) โดยมหีลกัเกณฑส์ าคญั คอื (1) ต้องอาศยัอยู่ในพืน้ทีต่ าบล
ทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี ไม่ต ่ากว่า 10 ปี และ (2) เคยได้รบับริการจากศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทพัทนั    
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ( In-Depth Interview form) แบบ

บนัทกึจากการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Focus Group Discussion form) แบบบนัทกึจาก
การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non Participant Observation form) และ
แบบวเิคราะหเ์นื้อหา (Content analysis form) 

 
3. ขัน้ตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจยั มรีายละเอยีด ดงันี้  

3.1) การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (Documentary Research) ของเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั 
จังหวดัอุทัยธานี ได้แก่ แผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี รายงานผลการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และรายงาน
การศกึษาความพงึพอใจทีเ่ทศบาลต าบลทพัทนัไดจ้า้งหน่วยงานภายนอกจดัท าขึน้  

3.2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Interview) ในลกัษณะการจดัการความรู ้(KM: Knowledge 
Management) ที่มีกระบวนการถอดบทเรียนหลงัจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (AAR: After Action 
Review) (Phasukyud, 2010) โดยรวบขอ้มูลในลกัษณะความคดิเหน็ และประสบการณ์จากการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิโดยการประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ในชวีติสว่นตวัและในองคก์ร  

3.3) การสมัภาษณ์ (Interview) ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาล ตลอดจนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนเกี่ยวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดั
อุทยัธานี 

3.4) การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม (Participatory observation) ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน
ทีเ่ป็นการประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี 

3.5) การสงัเกตการณ์แบบไม่มสี่วนร่วม (Non-participatory observation) เขา้ร่วมเวทปีระชาคมต่าง 
ๆ เช่น เวทปีระชาคมเพื่อพจิารณาจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม ฉบบัที่ 2 เวที
ประชาคมประจ าเดอืน การประชุมสภา และการประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกจิสงเคราะห ์เป็นตน้  

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อความเชิงพรรณนา 
(Description) ที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มเฉพาะ การสัมภาษณ์ และการ
สงัเกตการณ์แบบมสีว่นร่วม จากนัน้จงึท าการจดบนัทกึขอ้มูลทัง้หมดไว ้ซึ่งแบ่งวธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 
3 ชนิด ดงันี้ 

4.1.1) การวเิคราะห์แบบอุปนัย (Analysis Induction) คอื วธิตีคีวามสรา้งขอ้สรุปจาก รูปธรรม
หรอืปรากฏการณ์ทีม่องเหน็  

4.1.2) การวเิคราะห์โดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) คอื การจ าแนก ขอ้มูล
เป็นชนิด ๆ เป็นขัน้ตอนของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องถดัไป โดยน าขอ้มูลทีไ่ด ้จากการวเิคราะห์แบบอุปนัย 
ท าการจ าแนกขอ้มลูเป็นชนิดๆ  
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4.1.3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้ วิธีการ
เปรยีบเทยีบ โดยน าขอ้มลูมาเทยีบปัจจยัต่างๆ โดยการแยกแยะแต่ละปัจจยัออกเป็นสว่นๆ แลว้ดวู่าปัจจยันัน้มี
อะไรสมัพนัธห์รอืซ ้า หรอืเกีย่วขอ้งกนัในแงไ่หนบา้ง 

4.2) การวเิคราะหเ์นื้อหา (Content analysis) เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิบรรยายโดยเน้นเนื้อหาตามที่
ปรากฏในขอ้ความ โดยน าขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพั
ทนั จงัหวดัอุทยัธานี มาลงรหสัขอ้มูลตามขัน้ตอนของการวจิยัเชงิคุณภาพ จากนัน้จงึน าชุดขอ้มูลทัง้หมดมา
สงัเคราะห์หาธีมของเรื่องราว (Theme) แล้วสร้างข้อสรุป หาความสมัพนัธ์ เทียบเป็นปัจจยัต่างๆ ออกเป็น
สว่นๆ เพื่อหาลกัษณะร่วมและความแตกต่างของขอ้มลูสรุป 
 4.3) การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) เพื่อยนืยนัความถูกต้องของขอ้มูลวจิยัทีไ่ดเ้กบ็
รวบรวมมาใหม้คีวามแม่นตรง น่าเชื่อถอื และป้องกนัความผดิพลาด ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  4.3.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data triangulation) คอื การพสิูจน์ว่าขอ้มูลวจิยัที่
ได้มาจากผู้ให้ขอ้มูลส าคญัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี นัน้มี
ความถูกตอ้งหรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบ คอื การตรวจสอบแหล่งของขอ้มลู ไดแ้ก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที ่
และแหล่งบุคคล ทีถ่งึแมว้่าผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจะเป็นคนละคนกนั แต่ขอ้มูลวจิยัทีไ่ดม้าทัง้ 3 ส่วนทีไ่ดค้วรถูกตอ้ง
ตรงกนั 

4.3.2) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิรีวบรวมขอ้มลู (Methodological triangulation) คอื การ 
ใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างกนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลในเรื่องเดยีวกนั หากขอ้มูลทีไ่ดม้าจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี นัน้มคีวามแตกต่างกนัหรอืขดัแยง้กนั 
ผูว้จิยัต้องเขา้ไปท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัใหม่อกีครัง้ และหากขอ้มูลทีไ่ดท้ าการตรวจสอบแลว้ปรากฏว่า
เป็นขอ้มูลทีเ่หมอืนกนัจงึมคีวามน่าเชื่อถือว่าเป็นขอ้มูลทีถู่กต้องสมบูรณ์ แลว้จากนัน้ผูว้จิยัจงึน าผลการวจิยัที่
ไดไ้ปวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอในลกัษณะของการเขยีนรายงานวจิยัเชงิพรรณนา 
 

ผลการวิจยั 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี 

เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี มปีระวตัิความเป็นมาที่สะท้อนถึงความสมคัร
สมานสามคัคขีองบรรพบุรุษ โดยค าว่า “ทพัทนั” ปรากฏในพงศาวดารในสมยักรุงธนบุร ีโดยกองทพัไทยที่มี
เจา้พระยายมราช เจ้าพระยาราชสุภาวด ีและเจา้พระยารามญัวงศ์เป็นนายทพั ท าการขบัไล่ทหารพม่าทีม่นีาย
ทพัชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจากเมอืงก าแพงเพชรมาทางเมอืงอุทยัธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทพัติดตามมาทนัทหาร
พม่าทีห่มู่บา้นแห่งหนึ่ง ท าการรบพุ่งโจมตจีนฝ่ายพม่าแตกพ่ายไป ชาวบา้นจงึไดข้นานนามหมู่บ้านนี้ว่า “บา้น
ทพัทนั” จงึเป็นที่มาของชื่อทพัทนัในปัจจุบนั เทศบาลต าบลทพัทนัเดิมเป็นสุขาภิบาลจดัตัง้ขึ้นเป็นเทศบาล
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ต าบลทพัทนัตามพระราชบญัญตักิารจดัตัง้เทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวนัที ่13 ก.พ. 2542 เทศบาลแห่งนี้มพีืน้ที่
ประมาณ 57.97 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรทัง้หมด 9,018 คน มจี านวน 1,752 ครวัเรอืน เฉลีย่ครวัเรอืนละ 6 
คน/ครวัเรอืน เพศชาย 4,307 คน เพศหญงิ 4,711 คน จ านวนเดก็ก่อนวยัเรยีน 420 คน จ านวนผูส้งูอายุ 1,812 
คน ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท านา เลีย้งสตัว ์รองลงมาประกอบอาชพีคา้ขาย บางสว่นรบั
ราชการและรบัจา้งทัว่ไป 

วถิีชวีติของชาวทพัทนัอิงอาศยัทรพัยากรธรรมชาติอย่างแนบแน่น การด ารงชวีติจงึค านึงถึงการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างยัง่ยนืจนถงึรุ่นลูกรุ่นหลาน อกีทัง้ยงัมตีลาดนัดโคกระบอืทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศ
ไทย มผีลติภณัฑท์ีผ่ลติจากกลุ่มวสิาหกจิต าบลทพัทนั ไดแ้ก่ ทองมว้น กลว้ยแปรรูป ทอฟฟ่ีมะพรา้ว พรมเชด็
เทา้ เหด็นางฟ้า ธูปไล่แมลง เครื่องจกัสาน พวงกุญแจต่างๆ ทีผู่สู้งอายุเป็นผูป้ระดษิฐ์ ซึ่งเป็นทีต่อบรบัจากผูท้ี่
ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมศูนย์การเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่เป็นอย่างมาก ส าหรบัแหล่งน ้าในเขตเทศบาลต าบลทพัทนั 
จ านวน 4 แหล่ง ได้แก่ คลองทัพทัน คลองมะนาว คลองตลุก และคลองโพธิ ์ในส่วนของสภาพสงัคมและ
วฒันธรรมของต าบลทพัทนั พบว่า เป็นสงัคมทีอ่ยู่กนัอย่างเรยีบง่าย ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ โดยมวีดัทพั
ทนัวฒันารามเป็นศูนยร์วมจติใจ ชาวบ้านมคีวามรกัความสามคัคแีละเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ใหแ้ ก่กนัและกนั ส าหรบั
งานประเพณีที่ส าคญัของต าบลทพัทนั ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง 
และประเพณีเรยีกขวญัขา้ว เป็นตน้ 

เทศบาลต าบลทพัทนัมแีหล่งใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุขทีส่ าคญั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทพัทนั 1 แห่ง 
และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 3 แห่ง และคลนิิกในเขตเทศบาลต าบลทพัทนัจ านวน 3 แห่ง ส าหรบั
แหล่งใหบ้รกิารทางดา้นการศกึษาทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของเทศบาลต าบลทพัทนั 1 แห่ง โรงเรยีน
ระดบัประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั 1 แห่ง นอกจากนี้เทศบาลต าบลทพัทนัไดจ้ดัสวนสาธารณะทีบ่รกิารประชาชนอยู่ในบรเิวณเทศบาล
และมสีระว่ายน ้าในร่มเพื่อใหป้ระชาชนและเดก็ไดม้าออกก าลงักาย ในดา้นการคมนาคมขนสง่สามารถสญัจรไป
มาทางถนน โดยมเีสน้ทาง 8 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 1. เสน้ทางจากจงัหวดัอุทยัธานี 2. เสน้ทางจากต าบลดอนกลอย 3. 
เสน้ทางจากอ าเภอหนองฉาง 4. เสน้ทางจากต าบลตลุกดู่ 5. เสน้ทางจากอ าเภอสว่างอารมณ์ 6. เสน้ทางจาก
อ าเภอโกรกพระ 7. เสน้ทางจากต าบลหนองเต่า 8. เสน้ทางจากต าบลหนองกระทุ่ม ส าหรบัปราชญ์ชาวบา้นทีม่ี
บทบาทในการพฒันาต าบลทพัทนัอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 1. นายมา ศรสีุวรรณ เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษใน
ดา้นดนตรแีละการประพนัธ์เพลง 1. อาจารย ์ดร.จตุรภทัร วรรณภกัตร์ เป็นผูเ้ขยีนหลกัสูตรโรงเรยีนผูสู้งอายุ
ต าบลทพัทนั และ 3. เรอือากาศตรโีสภสั ขมสวสัดิ ์ประธานชมรมผูส้งูอายุต าบลทพัทนั 
 
ตอนท่ี 2 ระดบัความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลทพัทนั 

 ผลการวจิยัระดบัความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามที ่Puntasen (2017) 
ไดแ้บ่งไวเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที ่1 เขา้ข่าย คอื มวีธิกีารในการสรา้งภูมคุิ้มกนั ระดบัที ่2 เขา้ใจ คอื เกดิ
ความสามารถในการพึง่ตนเองได ้และระดบัที ่3 เขา้ถงึ พบว่า เทศบาลต าบลทพัทนัอยู่ในระดบัที่ 3 คอื “เขา้ถงึ” 
โดยมคีะแนน 270 คะแนน จากคะแนนเตม็ 300 คะแนน ดงัแสดงรายละเอยีดไวใ้นตารางที ่1 เทศบาลต าบลทพั
ทนัจงึถอืเป็นองคก์รแห่งประโยชน์สุขทีส่ามารถประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัวถิชีวีติ  
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ตารางท่ี 1 สรุปคะแนนความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงของเทศบาลต าบลทพัทนั 

ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลทพัทนั คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้รบั 
1 การบรหิารงานอย่างโปร่งใส มธีรรมาภบิาลและไม่มกีารท าผดิกฎหมาย 50 41 
2 การการวางแผนและจดัท าแผนแบบมสีว่นร่วม 20 20 
3 การวางแผนการท างานเพื่อสง่ต่อจากรุ่นสูรุ่่น 15 15 
4 งานโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกายภาพ 15 15 
5 การบรหิารงานภายในใหเ้ป็นองค์กรแห่งความสุข    50 50 
6 งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม    20 13 
7 งานดา้นสง่เสรมิอาชพีเกษตรกรรมและวสิาหกจิชุมชน 15 15 
8 งานดา้นสงัคมและวฒันธรรม 15 15 
9 การบรหิารงานภายในใหเ้ป็นองค์กรแห่งประโยชน์สุข   30 30 
10 การจดัการศกึษา สาธารณสุข และการจดัการขยะ ในระดบัทีส่งูขึน้   20 14 
11 การจดักจิกรรมลดปัญหาสงัคมและเพิม่สวสัดกิารสงัคมเท่าทีส่ามารถท าได้ 30 24 
12 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มใหด้ยีิง่ขึน้ 20 18 

รวม (คะแนน) 300 270 
 

ความส าเร็จจากการบริหารจดัการในระดบั “เข้าถึง” ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลทพัทนั คอื การบรหิารงานของนายกเทศมนตรทีีม่คีวามร่วมมอืกบัผูน้ าชุมชน บุคลากร และภาค
ประชาชนด้วยความรกั ความสามคัค ีและจติอาสา ผู้บรหิารเป็นบุคคลเขา้ถึงง่าย ด ารงชวีติด้วยปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ดแูลประชาชนในเชงิรุกตัง้แต่เกดิจนถงึเสยีชวีติ โดยเริม่ตัง้แต่การรวมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไว้
แห่งเดยีวไปจนถงึการจดัตัง้โรงเรยีนผูสู้งอายุ การจดัตัง้ศูนยเ์รยีนรูศ้าสตรพ์ระราชาเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ การพฒันาอาชพีเสรมิให้แก่คนในชุมชนและผู้ยากไร้ ด้วยแนวทางดงักล่าวท าให้เทศบาลต าบลทพัทนั
สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่นได้เป็นจ านวนมาก และหนึ่งในนัน้ คอื นวตักรรมส่งเสรมิ
การอ่านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการผสมผสานความร่วมมือระหว่างคนสามวัยการ
ผสมผสานความร่วมมอืระหว่างบรรณารกัษ์และครูผู้ดูแลศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และการผสมผสานเทคโนโลยี
ดจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการจดัการความรูห้ลงัการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน ซึ่งน าเสนอรายละเอยีด
ของนวตักรรมดงักล่าวในตอนที ่3 ต่อไป 
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ตอนท่ี 3 นวตักรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการถอดบทเรยีนนวตักรรมส่งเสรมิการอ่านตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของเทศบาล
ต าบลทพัทนั พบว่า เทศบาลต าบลทพัทนัไดส้รา้งกระบวนการพฒันานวตักรรมสง่เสรมิการอ่าน 3 ขัน้ตอน ดงันี้  

ขัน้ที ่1 การสรา้งการมสี่วนร่วมระหว่างคนสามวยัในกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ 
ทัง้นี้ คนสามวยัประกอบดว้ย ช่วงวยัแรก คอื นักเรยีนปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั ช่วง
วยัทีส่อง คอื ผูบ้รหิารและคณะครูของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั และช่วงวยัทีส่าม คอื เครอืขา่ย
ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลทัพทนั โดยทัง้สามช่วงวยัได้ร่วมมือกนัจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ในการเรยีนรู้ให้กบันักเรยีน โดยกจิกรรมต่าง ๆ อาท ิกจิกรรมการเล่านิทานคุณธรรม กจิกรรม
สาธติการละเล่นพืน้บา้น กจิกรรมประดษิฐ์ของเล่นจากภูมปัิญญาพืน้บา้น กจิกรรมการวาดภาพระบายสโีดยใช้
ว ัสดุจากธรรมชาติ กิจกรรมฝึกท าขนมจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมเพาะพันธุ์ ไม้เพื่ออนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ กจิการดงักล่าว นอกจากช่วยเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู้
ใหก้บันักเรยีนแลว้ ยงัช่วยใหเ้กดิความคุน้เคยกนัระหว่างผูสู้งอายุ คณะคร ูและนักเรยีนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
จนกระทัง่คนสามวยัเกดิการพฒันาเป็นสายใยแห่งความรกัความผกูพนัทีม่ใีหแ้ก่กนั ในขัน้ตอนนี้จงึเป็นการง่าย
ในการขบัเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมสู่นวตักรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในต าบลทัพทัน นอกจากนี้
นักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็กยงัได้รบัประสบการณ์การเรยีนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านและทรพัยากรการ
เรยีนรูท้ีม่อียู่ตามธรรมชาตใินทอ้งถิน่ของต าบลทพัทนั นับเป็นการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
สง่เสรมิการอ่านและการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างน่าชื่นชม ดงัเช่นเสยีงสะทอ้นของผูป้กครองทีก่ล่าวว่า “หนูเคยท ำท่ำทำง
เหมอืนว่ำวนันี้แม่ลมื แม่จะไม่เล่ำนิทำนใหฟั้ง ลูกสำวกม็ำอ้อนเรำ ลูกจะรบีบอกว่ำครูฝำกนิทำนเล่มใหม่มำแลว้
นะแม่ วนันี้แม่ต้องเล่ำนะคะ ไม่งัน้หนูนอนไม่หลบัค่ะ ตรงนี้เรำรูส้กึดมีำกเรำไดใ้ชช้่วงเวลำนี้พูดคุยกบัลูก ถำม
เรือ่งต่ำง ๆ ของเขำทีโ่รงเรยีน แลว้ตอนทำ้ยเรำจงึเล่ำนิทำนใหเ้ขำฟัง เขำไดเ้รยีนรูส้ ิง่ด ีๆ ทุกคนืก่อนนอน แลว้
ผลดอีกีดำ้นคอื ตืน่นอนมำเขำจะยิ้ม จะเขำ้มำออ้น เขำจะอำรมณ์ดเีบกิบำนแจ่มใสค่ะ”  

ขัน้ที ่2 การใหบ้รกิารหนังสอืนิทานและสือ่การเรยีนรูข้องศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของเทศบาลต าบลทพัทนั
โดยเริ่มจากการจดัหาหนังสอืนิทานใหม่ ๆ หมุนเวียนให้กบันักเรยีนและผู้ปกครองได้ยมืไปอ่านโดยไม่เสยี
ค่าใชจ้่าย กจิกรรมในส่วนนี้เป็นการรวมพลงักนัของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดประชาชน สงักดัส านักงานการศกึษา
นอกโรงเรยีนและการศกึษาตามอธัยาศยั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี ร่วมกบัคณะครขูองศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ต าบลทพัทนัได้ตัง้งบประมาณเพื่อจดัซื้อนิทานส าหรบัเด็กปฐมวยัเพื่อน ามาให้บริการเป็นห้องสมุดนิทานที่
ผูป้กครองนักเรยีนสามารถยมืกลบัไปใชท้ีบ่า้น โดยมกีารก าหนดขอ้ตกลงเบื้องต้นว่าใหผู้้ปกครองไม่ว่าจะเป็น
คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นผู้เล่านิทานให้กับบุตรหลานได้ฟังก่อนนอนทุกวนั 
กจิกรรมดงักล่าวช่วยให้ทุกคนในครอบครวัได้กระชบัความสมัพนัธ์และได้แสดงความห่วงใยให้แก่บุตรหลาน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะรู้สกึภาคภูมิใจที่ได้อธบิายเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงสอดแทรกขอ้คิด ค าสอน หรือหลกั
ธรรมะลงในนิทานเล่มนัน้ ซึง่เป็นการขดัเกลาทางสงัคมในระหว่างทีท่ ากจิกรรมเล่านิทานก่อนนอนใหบุ้ตรหลาน
ฟัง ดงัเช่นเสยีงสะท้อนของผูป้กครองที่กล่าวไวว้่า “ประโยชน์ของมนีิทำนใหม่ ๆ มำเล่ำใหลู้กฟังก่อนนอนนัน้ 
ทำงครูเขำจะออกแบบใหท้ ำซ ้ำ ๆ กนัจนเกนิ 21 วนั โดยครูจะเตรยีมนิทำนมำในกระเป๋ำลูกเรำเลย ตรงนี้ท ำให้
เดก็เขำเริม่จ ำเป็นนิสยั และเรำกเ็ริม่ใชเ้วลำเล่ำนิทำนใหลู้กฟังทุกวนั มนัเป็นกำรบงัคบัตวัหนู (ผูป้กครอง) ไปใน
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ตวัเลยด้วยค่ะว่ำต้องมำอ่ำนหนังสอืให้ลูกฟังนะ ต้องให้เวลำกบัเขำ ตรงนี้คือกำรปลูกฝังนิสยัรกักำรอ่ำนให้
ลูกหนูค่ะ”  

ขัน้ที ่3 การจดัการความรูห้ลงักจิกรรมสง่เสรมิการอ่านผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลน์ โดย
คณะครูของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของเทศบาลต าบลทพัทนัได้ตัง้เป้าหมายไวว้่าในหนึ่งสปัดาห์ต้องท าการบนัทกึ
คลปิกจิกรรมการเล่านิทานก่อนนอนของผูป้กครองเพื่อคดัสรรและน ามาแบ่งปันในกลุ่มไลน์ (LINE) ของเครอืขา่ย
ผู้ปกครองและครูของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลทพัทนั กระบวนการดงักล่าวช่วยกระตุ้นความสนใจให้กบัเดก็
เล็กและผู้ปกครองที่ได้เหน็ตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ของโรงเรยีน นอกจากนี้ยงัช่วยให้ผู้ปกครองได้ฝึกฝน
ทกัษะการเล่านิทานแบบมสีว่นร่วมกบัเดก็เลก็ โดยเฉพาะกลุ่มผูส้งูอายุทีเ่ป็นคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายของเดก็
นักเรียนจะต้องเตรียมตัวและฝึกฝนการเล่านิทานร่วมกับเด็กเล็กก่อนที่จะท ากับบนัทึกลงในอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยดีจิทิลั โดยการถ่ายท าเป็นไปตามสภาพจรงิและมเีสยีงหวัเราะผสมผสานไปตามธรรมชาตขิองแต่ละ
ครอบครวั แมว้่าคลปิเล่านิทานจะมคีวามซ ้ากนัไปบา้งในแงข่องเนื้อหาจากหนังสอืนิทานเล่มเดยีวกนัจนเดก็เลก็
เอ่ยปากขึ้นมาว่าตนเองจ าไดแ้ลว้ว่าผู้ปกครองก็เคยเล่าให้ตนเองได้ฟังในยามก่อนนอน แต่สิง่นัน้ถือเป็นการ
สร้างประสบการณ์ในการเรยีนรู้และจดจ าเรื่องราวที่เป็นความทรงจ าร่วมกนัผ่านเนื้อหาสาระจากนิทานเล่ม
เดยีวกนั นอกจากนี้การที่คณะครูได้น าคลปิกจิกรรมการเล่านิทานก่อนนอนของผู้ปกครองหลาย ๆ เรื่องมา
แบ่งปันในสื่อออนไลน์ยงัช่วยสร้างความอยากฟังนิทานเล่มใหม่ ๆ ที่เด็กเล็กยงัไม่เคยได้รบัการเล่าจาก
ผูป้กครองของตนอกีทางหนึ่งดว้ย ตลอดจนความภาคภูมใิจของผูส้งูอายุทีไ่ดส้รา้งความสุขใหก้บับุตรหลานและ
เครอืข่ายโรงเรยีนผูสู้งอายุทีจ่ะไดร้่วมชมคลปิกจิกรรมการเล่านิทานก่อนนอนของผูสู้งอายุแต่ละท่านควบคู่กนั
ไปด้วย ดงักล่าวนัน้วงจรความสุขจากกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัและสื่อสงัคมออนไลน์จงึ
เป็นพลงัส าคญัในการขยายผลจากความรู้ควบคู่คุณธรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของเทศบาล
ต าบลทพัทนั ดงัเช่นเสยีงสะทอ้นของคุณยายทีไ่ดก้ล่าวไว้ว่า “ยำยดใีจทีไ่ดใ้ชเ้วลำกบัหลำน หนังสอืทีน่ิทำนครู
เขำใหใ้ชม้นัมเีล่มใหม่ๆ หมุนเวยีนมำเรือ่ยท ำใหเ้ดก็ตดิใจ ยำยเล่ำไปเตมิเรือ่งรำวประสบกำรณ์ชวีติแทรกเขำ้ไป
ดว้ย สอนธรรมะเขำไปดว้ย ลูกสำวกม็ำนัง่ถ่ำยคลปิไปส่งครูศูนย์เด็กเล็ก หนแรกกอ็ำยกนักว่ำจะถ่ำยคลปิเล่ำ
นิทำนได้สกัเรือ่ง แต่ท ำไปเรือ่ยๆ มนัรู้สกึสนุก วนัไหนไม่ได้เล่ำนิทำนเด็กเขำก็จะถำมยำยแล้วว่ำวนันี้ไม่เล่ำ
นิทำนรไึง มนัท ำใหอ้ยำกมำเตรยีมตวัเล่ำนิทำนใหห้ลำนฟัง มนัรูส้กึขำดไม่ไดไ้ปเลย”  

ปัจจยัเอื้อต่อความส าเรจ็ของนวตักรรมส่งเสรมิการอ่านตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
เทศบาลต าบลทพัทนั พบว่า สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ดงันี้  

(1) ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลทพัทนั ภาวะผู้น าเป็นพลงัขบัเคลื่อนให้องค์กรให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายไดเ้ป็นผลส าเรจ็ซึ่งท่านมวีสิยัทศัน์ในการพฒันาคนทัง้สามวยัใหส้ามารถร่วมกนัสรา้งสรรค์ต าบลทบั
ทนัให้เป็นต าบลแห่งประโยชน์สุขคือทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกนัได้ท ากจิกรรมด้วยความภาคภูมใิจและได้แก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรสารสนเทศทัง้หนังสอืนิทานและสื่อการเรียนรู้
ส าหรบัเดก็เลก็รวมทัง้การขาดแคลนวทิยากรปราชญ์ชาวบา้นในการสรา้งแรงบนัดาลใจให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็ก
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เลก็ซึ่งท่านนายกเทศมนตรไีดอุ้ดช่องโหว่ตรงนี้ดว้ยการสรา้งโรงเรยีนผูสู้งอายุเพื่อรวบรวมก าลงัใจความรูแ้ละ
ความคดิสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุมาเก็บไว้ให้เป็นเหมอืนห้องสมุดที่มชีวีติที่คอยให้ค าแนะน าจดักจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์ใหก้บัเดก็เลก็และสรา้งความอบอุ่นใหก้บัเดก็เลก็ใหก้บัคณะครเูป็นบรรยากาศของครอบครวัท าให้
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แห่งนี้สามารถส่งเสรมิการอ่านไม่เพยีงแต่เฉพาะเดก็ในระดบัปฐมวยัเท่านัน้แต่เชื่อมโยงไป
จนถึงคณะครูผู้บริหารและผู้สูงอายุในชุมชน ดังที่บุคลากรของเทศบาลทัพทันได้สะท้อนไว้ คือ “นำยก 
(นำยกเทศมนตรีต ำบลทพัทนั) เปิดโอกำสให้ท ำเรือ่งใหม่ๆ (โครงกำรใหม่) เสมอ โดยให้พวกเรำไปคิดก่อน 
หลงัจำกนัน้ ค่อยมำถำม หรอืเรยีกมำคุยกนัว่ำท ำเรือ่งนี้อย่ำงไร” 

นอกจากนี้ยงัมเีหตุการณ์ที่สะท้อนถึงภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลทพัทนัผู้ยอมแบกรบัความ
เสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ดงัเช่น นายกเทศมนตรีต าบลทพัทนัซึ่งรบัผดิชอบคนืเงนิทีถู่กทกัทว้งจากส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) โดยเหน็ว่าเป็นการใชเ้งนิผดิประเภท ในกรณีจดัจา้งมหรสพดนตรใีนการจดังานลอย
กระทงเมื่อหลายปีก่อน หลงัจากทีป่ลดัเทศบาลและบุคลากรไดร้่วมกนัชี้แจงกบั สตง. หลายครัง้หลายหนแล้ว 
ในทีสุ่ดเมื่อทราบว่าไม่ไดผ้ล นายกเทศมนตรีต าบลทพัทนัได้แสดงความรบัผดิชอบในการจ่ายเงนิดงักล่าวดว้ย
ตนเอง เป็นการแสดงความรบัผดิชอบและปกป้องขา้ราชการประจ า อกีทัง้ยงัแสดงมุมมองเชงิบวกต่อ สตง. ใน
เหตุการณ์นี้ว่า “ท ำให้เรำได้เรยีนรู้หำวิธสีร้ำงสรรค์กิจกรรมอย่ำงอืน่แทน”  ที่ส าคญันายกและบุคลากรของ
เทศบาลต าบลทพัทนัก็สามารถรบัค าท้วงติงมาสร้างสรรค์กจิกรรมให้เกดิขึ้นได้และสรา้งประโยชน์ที่ต่อเนื่อง 
เช่น จดักจิกรรมพฒันาเยาวชนดา้นดนตร ี“วงทพัทนัแบนด์” แล้วน ามาแสดงในงานลอยกระทง แทนการจา้ง
มหรสพดนตร ีหรอืการถูกทว้งตงิเรื่องการเช่าเครื่องเล่นมหาสนุกมาใหเ้ดก็เล่นในงานวนัเดก็ จงึเปลีย่นรปูแบบ
กจิกรรมมาใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีงผ่านภูมปัิญญาทอ้งถิน่และการละเล่นพืน้บา้น โดย
บูรณาการกบัการจดังานวนัเดก็ในปี 2562 ณ ศูนยเ์รยีนรูศ้าสตร์พระราชาของเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพั
ทนั จงัหวดัอุทยัธานี 

(2) การบริหารจดัการเทศบาลต าบลทพัทนัอย่างมีประสทิธิภาพ ด้วยการวางแผนงาน การจดัสรร
งบประมาณ การด าเนินงาน การประเมนิผลและการปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้เทศบาลต าบลทพัทนัมี
การบรหิารจดัการที่ดจีนไดร้บัรางวลัในระดบัชาติมากมาย อาท ิรางวลัศูนย์เด็กเล็กดเีด่นแห่งชาติ รบัรางวลั
ต้นแบบโรงเรยีนผูสู้งอายุ รวมทัง้การมค่ีาคะแนนความโปร่งใสในระดบัสงู สิง่เหล่านี้เป็นพลงัทีท่ าใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่ในการเขา้ร่วมกจิกรรมของเครอืขา่ยผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลทพัทนั และสง่ผลดี
ต่อคณะครูที่ได้รบัความสะดวกราบรื่นในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสรมิประสบการณ์แก่เด็ก
นักเรยีน ดงัทีน่ำยกเทศมนตรตี ำบลทพัทนัไดก้ล่าวถงึประสบการณ์ในการบรหิารจดัการองคก์รไวว้่า “เรำจะตอ้ง
รบัฟังจำกคนรอบขำ้งและเจำ้หน้ำทีผู่ป้ฏบิตัวิ่ำเขำมองอย่ำงไร แลว้กม็ำสรุป เรือ่งนี้เรำน่ำจะคดิท ำอย่ำงนี้นะ ทุก
คนช่วยกนัเตมิเตม็ พอเสรจ็งำนแลว้เรำกจ็ะมำสรุป เอ๊ะ ครัง้ต่อไปเรำจะพฒันำอะไรอย่ำงไร นี้กเ็ป็นสิง่ทีเ่รำร่วม
แรงร่วมใจกนัท ำ” 

(3) การสร้างพันธกิจสมัพนัธ์กับชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลทัพทันได้ช่วยลดข้อจ ากัดในใช้
ทรพัยากรร่วมกนัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลทพัทนั โดยไดเ้อื้ออ านวยความสะดวกใหผู้ป้กครองสามารถยมื
ทรพัยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นหนังสอืนิทานและสือ่การเรยีนรูก้ลบัไปใชง้านทีบ่า้นเพื่อเล่านิทานก่อนนอนให้
บุตรหลาน พร้อมทัง้อดัคลปิไวแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในสื่อสงัคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยงัมกีระบวนการสรา้ง
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ขวญัและก าลงัใจผ่านการยกย่องความส าเร็จคลปิเล่านิทานก่อนนอน บนเวทีการจดัการความรู้หลงัจากจดั
กจิกรรมครบ 1 ปีอกีด้วย ความส าเรจ็ของการสร้างพนัธกจิสมัพนัธ์กบัชุมชนเช่นนี้ยนืยนัได้จากสะท้อนของ
ทมีงานของเทศบาลต าบลทพัทนั ทีว่่า “งำนนี้พวกเรำไม่เคยท ำมำก่อน เปิดคุณกู (Google) ดูกนัแต่ละเรือ่ง แลว้
น ำมำออกแบบเลยครบั” นอกจากนี้ยงัมเีสยีงสะทอ้นจากทมีงานอกีท่านหนึ่งว่า “ควำมส ำเรจ็ในครัง้นี้ ทุกฝ่ำยมี
สว่นร่วมทัง้หมด และน่ำจะเป็นตน้แบบใหห้น่วยงำนอืน่น ำไปประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ย เพรำะว่ำบำงพื้นทีผู่บ้รหิำรและ
เจำ้หน้ำทีอ่ยำกท ำแต่ชุมชนทีไ่ม่ขำนรบักจ็บ เพรำะฉะนัน้ รูส้กึภำคภูมใิจมำกๆ ทีว่่ำทุกฝ่ำยเหมอืนกบัควำมถี ่
ตรงกนั ท ำอะไรกช็่วยเสรมิกนัค่ะ”   

จากที่กล่าวมาโดยล าดบัจะเหน็ได้ว่า ภาวะผู้น าและการบรหิารจดัการที่ดขีองเทศบาลต าบลทพัทนั 
รวมทัง้การสรา้งพนัธกจิสมัพนัธ์กบัชุมชนทีต่อบสนองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องนี้ ท าใหก้จิกรรม
สง่เสรมิการอ่านทีเ่รยีบงา่ยไดย้กระดบัความส าเรจ็ขึน้จนกลายเป็นนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างไดผ้ล 
 

สรปุและอภิปรายผล 

การถอดบทเรยีนจากการประยุกต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในนวตักรรมส่งเสรมิการอ่านของ
เทศบาลต าบลทพัทนัมกีารบรหิารจดัการตนเองตามหลกัศาสตรพ์ระราชา และมคีวามเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่
ในระดบัสงูสุด คอื  “ระดบัเขา้ถงึ” ซึง่เกดิขึน้ไดจ้ากการใชห้ลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีร่วมกบัหลกัการมสีว่นร่วม
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนใชห้ลกัการบรหิารงานภายในใหเ้ป็นองค์กรแห่งประโยชน์สุข คอื มุ่งสรา้งความสุขจาก
การท าประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ้ื่น Puntasen (2017) ส าหรบัการถอดบทเรยีนจากนวตักรรมส่งเสรมิการอ่านตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของเทศบาลต าบลทพั พบว่า เทศบาลแห่งนี้มกีารพฒันานวตักรรมส่งเสรมิการ
อ่าน 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 การสรา้งการมสี่วนร่วมระหว่างคนสามวยั ขัน้ที ่2 การใหบ้รกิารหนังสอืนิทาน
และสื่อการเรยีนรู้ใหไ้ดย้มืไปอ่านโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย และขัน้ที ่3 การจดัการความรูห้ลงักจิกรรมส่งเสรมิการ
อ่านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร หรอืศาสตรพ์ระราชาทีว่่า "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา" ซึง่เป็นรากฐาน
การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี (Charoenrath, 
2008)  

นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Chengklinchan (1999) ทีร่ะบุว่ากจิกรรมการส่งเสรมิการอ่าน
ควรค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการจดัการเรยีนรู้ในระดบัชัน้ปฐมวยัที่มุ่งเน้นการจดัประสบการณ์ และเตรยีม
ความพรอ้มในการเรยีนเป็นส าคญั รวมทัง้กจิกรรมควรช่วยพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการรูห้นังสอืใหก้บัเดก็
ตรงกบัผลการวจิยัที ่Chukovsky (1963); Cohen (1968); DeBriun-Parecki (2007);  Dit-ung (2016) Pakdee 
(2012); Purcell-Gates (2000); Stavans & Goldenberg (2008); Suwannakhae (2014)  ซึ่งเหน็ว่า กจิกรรม
ส่งเสรมิการอ่านแบบมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนต่างวยัไดส้ง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละความสมัพนัธ์
ระหว่างเดก็กบับุคคลในครอบครวั ดา้นปัจจยัเอือ้ต่อความส าเรจ็ของนวตักรรมสง่เสรมิการอ่านตามหลกัปรชัญา
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ของเศรษฐกิจพอเพยีงของเทศบาลต าบลทพัทนั ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรี (2) การบริหาร
จดัการเทศบาลอย่างมปีระสทิธภิาพ และ (3) การสรา้งพนัธกจิสมัพนัธ์กบัชุมชน ซึง่ปัจจยัเหล่านี้ สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (Banchanont, 2017)  และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีุทธเศรษฐศาสตรซ์ึ่งระบุไวว้่าการพฒันาอย่างยัง่ยนืนัน้ ย่อมมุ่งเน้นประโยชน์สุขสว่นรวม 
มากกว่าผลประโยชน์สว่นตน (Puntasen, 2017)  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยันี้ ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรดา้นนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ตามแนวทาง
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรยีนนี้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่
ประเทศ 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในอนาคต ควรมกีารศกึษาความร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานเพื่อพฒันา
นวตักรรมสง่เสรมิการอ่านในสภาพแวดลอ้มดจิทิลัทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างคนต่างวยั 
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