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บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิงคุณภาพนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งเป็ นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบบันทึกจากการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกจากการสังเกต
และแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า (1) เทศบาลตาบลทัพทันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับสูงสุดกับการเข้าถึง (2) นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตาบล
ทัพทัน ได้แก่ (2.1) การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนสามวัยในการอ่านออกเสียงนิทานและวรรณกรรมสาหรั บเด็ก
(2.2) การสร้างห้องสมุดนิทานให้กับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลทัพทัน เพื่อจัดหาหนังสือนิทานใหม่ ๆ
หมุนเวียนให้กบั นักเรียนและผู้ปกครองได้ยมื ไปอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ (2.3) การจัดการความรู้หลังกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสื่อสังคมออนไลน์ (3) ปั จจัยเอือ้ ต่อความสาเร็จของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตาบลทัพทัน ได้แก่ ภาวะผูน้ า การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กบั ชุมชน
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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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บทนา
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการพลิกผันเชิงทาลายล้างของเทคโนโลยีต่าง
ๆ (Disruptive Technology) ส่งผลต่อความเหลื่อมล้าทางสังคมซึ่งเป็ นความเสีย่ งและภัยคุกคามต่อการบริหาร
องค์กรและประเทศชาติ การขับ เคลื่อนประเทศให้มนคง
ั ่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น นั น้ รัฐบาลจึงต้องกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทส่ี อดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals: SDGs)
ของสหประชาชาติ ด้วยการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ภายในปี 2579 (The Secretariat of the
Prime Minister, 2017)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ณ โรงพยาบาลศิริร าช เมื่อวัน ที่ 5 กัน ยายน 2554 “เศรษฐกิจ พอเพีย ง คือทาอะไรไม่
ฟุ่มเฟื อย ไม่ฟ้ ุงซ่าน ไม่ทาอะไรให้มนั เกินไป เมื่อทาแล้วได้ผลในการกระทานัน้ ” (Charoenrath, 2008) ต่อมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น้อมนามาบูรณาการกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governace)
ร่วมกับการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหาในท้องถิ่น (Department of Local
Government Promotion, 2011)
คาว่า “นวัตกรรม” คือ การนาความคิดสร้างสรรค์ หรือกระบวนการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่มาช่วย
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรมมีจุดเริม่ ต้นจากภาคเอกชน ด้วยกลไกการดาเนินงานเชิงบูรณาการ
จึงทาให้เกิด “นวัตกรรมแบบเปิ ด (Open innovation)” ทีน่ ามาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในภาคเอกชนด้วย
ระยะเวลาอัน สัน้ ต่อมาจึงขยายตัว มาสู่ภ าคราชการในหลากหลายรูป แบบ อาทิ “นวัตกรรมจากภาครัฐ ”
“นวัต กรรมสัง คม” และ “นวัต กรรมท้ อ งถิ่ น ” โดยมุ่ ง เน้ น การพัฒ นานวัต กรรมเชิง คุ ณ ค่ า ( Value driven
innovation) ที่ก่อให้เกิดเป็ นประโยชน์ สุขสอดคล้องกับความหมายของความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
เข้ า ถึ ง คื อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งในวิ ถี ชี วิ ต ( Prayukvong, Chongchorhor, &
Phothiwichit, 2019)
การถอดบทเรียนจากนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วยสร้างความเข้าใจเชิงลึกในเรื่อง
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและพัฒนาชุมชน รวมถึง
รูปแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สร้างประโยชน์ สุขให้กบั ประชาชนและก่อเกิดความสัม พันธ์อนั ดี
ระหว่ า งกัน สอดคล้องกับ Banchanont (2017) ที่กล่ า วว่ า การสร้า งนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 เป็ น
นโยบายที่กว้าง แต่ยงั ขาดรายละเอียด โดยเฉพาะแนวทางในการส่งเสริมนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
เทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลทัพทันจนได้รบั รางวัลศูนย์
พัฒ นาเด็ก เล็ก ต้ น แบบตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง เทศบาลตาบลทัพ ทัน ได้ผ ลัก ดัน ให้ค ณะครู แ ละผู้ป กครอง
ช่วยเหลือกันพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น การฝึกฝนเด็กให้เป็ นผูก้ ล่าวนาทักทาย เชิญ
ธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และนากิจกรรมออกกาลังกายในช่วงเช้า การพัฒนาสือ่ การสอนประเภทต่าง ๆ
โดยเฉพาะนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยเชิญผูส้ งู อายุจากโรงเรียนผูส้ งู อายุให้มาอ่าน/เล่นนิทานให้เด็กฟั ง และ
ให้ผูป้ กครองยืมนิทานไปอ่านให้เด็กฟั งก่อนนอน และกลับมาเล่านิทานให้เพื่อนฟั ง เป็ นต้น นวัตกรรมส่งเสริม
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การอ่านดังกล่าวมีแรงสนับสนุ นมาจากการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคี วามเป็ นเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสูง ควรค่าแก่การถอดบทเรียนแห่งความสาเร็จ ซึ่งผลวิจยั นี้ ช่วยให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี น
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการทีแ่ ละการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านใน
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ค วรขยายผลไปสู่ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ต่ อ ไป (Prayukvong, Chongchorhor, &
Phothiwichit, 2019)
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การอ่านเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษร ออกมาเป็ นความคิด และความคิดที่ได้
จากการอ่านผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่มอี ยู่ และเป็ นเครื่องช่วยพิจารณาตัดสินใจนาแนวความคิดทีไ่ ด้
จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ (Chengklinchan, 1999) การอ่านมีความสาคัญต่อชีวติ มนุ ษย์ตงั ้ แต่เกิดจนเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่ และจนกระทังถึ
่ งวัยชรา ช่วยให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการอ่านยังมีประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองทัง้ ด้านการศึกษา ด้านวิชาชีพ และด้านคุณภาพชีวิต (Kuhapinan, 2002) การส่งเสริมการอ่านเป็ น
กิจกรรมสืบเนื่องกันทีช่ ่วยพัฒนาเด็กให้เป็ นผู้ทม่ี นี ิสยั รักการอ่าน ช่วยให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอันกว้างขวาง
และประสบความสาเร็จในชีวติ (Chaleysub, 1988) กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านทีเ่ หมาะสมกับเด็กอายุ 3-5 ปี
ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในชัน้ ปฐมวัยทีม่ ุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ และ
เตรียมความพร้อมในการเรียนเป็ นสาคัญ โดยกิจกรรมทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกฝั งนิสยั รักการอ่านในเด็กอายุ 3-5
ปี ได้แ ก่ (1) การเตรีย มความพร้อ มทางการอ่ า น (2) การอ่ า นหนั ง สือ ให้ฟั ง และ (3) การเล่ า นิ ท าน ซึ่ง
ผลงานวิจยั ต่าง ๆ ได้ระบุว่ากิจกรรมเหล่านี้ลว้ นส่งผลดีต่อเด็กในหลาย ๆ ด้าน (Chengklinchan, 1999) ดังเช่น
ผลงานวิจยั ของ Chukovsky (1963) พบว่า การนาวรรณกรรมไปอ่านให้เด็กอายุ 6-10 ขวบฟั งส่งผลให้เด็กได้
เรียนรูก้ ารใช้คาศัพท์และมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีด่ ขี น้ึ สอดคล้องกับ Cohen (1968) พบว่า การอ่านวรรณกรรม
ให้เด็กอนุ บาลฟั งตามด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านทาให้เด็กมีคะแนนด้านทักษะทางภาษาที่ สู งขึ้น
นอกจากนี้การเพิม่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระหว่างคนต่างวัยล้วนส่งผลดีต่อเด็กเช่นเดียวกัน ดังเช่นผลงานวิจยั
ของ Stavans & Goldenberg (2008) พบว่า การเล่าเรื่องของผูป้ กครองมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการรูห้ นังสือของ
เด็ก สอดคล้องกับ Purcell-Gates (2000) พบว่า ความถีใ่ นการอ่านหนังสือนิทานของพ่อแม่กบั บุตรหลานส่งผล
ต่อความสามารถในการรูห้ นังสือของเด็ก สาหรับ DeBriun-Parecki (2007) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของ
เด็กได้รบั ผลกระทบเชิงบวกจากพฤติกรรมการอ่านแบบมีปฏิสมั พันธ์ของผูป้ กครองกับบุตรหลาน เช่นเดียวกัน
กับ Suwannakhae (2014) พบว่า การอ่านแบบมีปฏิสมั พันธ์ของผูป้ กครองกับบุตรหลานมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับพฤติกรรมการอ่านของเด็ก
สาหรับคุณประโยชน์ของการส่งเสริมการอ่านในสังคมผูส้ ูงอายุนัน้ Pakdee (2012) พบว่า การส่งเสริม
การอ่านผ่านการเล่านิทานพื้นบ้านของผู้สูงอายุช่ ว ยสร้างการมีส่วนร่ว มระหว่า งคน 3 วัย คือ ครู เด็กและ
ผูส้ ูงอายุ อีกทัง้ ยังช่วยให้ผสู้ ูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง และช่วยให้เด็ก
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ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Dit-ung (2016) พบว่า การเล่านิทานสอดแทรกประสบการณ์ชวี ติ ของ
ผูส้ ูงอายุช่วยสร้างความเข้าใจในธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลงของชีวติ ให้บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว
สร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและผูส้ งู อายุได้พฒ
ั นาศักยภาพตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้
มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า การอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เป็ นสิง่ ทีค่ วรดาเนินการร่วมกันระหว่างคนหลากหลายวัย เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้กบั บุตรหลานแล้ว ยังก่อให้เกิดพัฒนาการทางภาษาและช่วยปลูกฝั งนิ สยั รักการอ่านในตัวเด็ก ในอีก
ด้านหนึ่งก็สง่ ผลดีต่อผูส้ ูงอายุเพราะช่วยให้ท่านเหล่านัน้ เห็นถึงคุณค่าของตนเองและได้กา้ วเข้า มามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปรากฏการณ์น้ีเป็ นโจทย์ทท่ี า้ ทายต่อการวิจยั เพื่อถอด
บทเรียนว่าจะมีหน่วยงานใดทีน่ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กบั การส่งเสริมการอ่านจนประสบ
ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี

ขอบเขตของการวิ จยั
เนื่องจากบทความวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ทัว่ ทัง้ ประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิช ัย พัน ธเสน เป็ น หัว หน้ า ชุ ด
โครงการวิจยั และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ หัวหน้าโครงการวิจยั ย่อยทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีภ่ าค
กลางและภาคเหนือตอนล่าง โดยบทความวิจยั นี้กาหนดขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ จังหวัดอุทยั ธานี สาหรับขอบเขต
ด้านประชากร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านของเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัด
อุทยั ธานี
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
บทความวิจยั นี้ได้ใช้แนวคิดการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งเน้นการจัดประสบการณ์และเตรียม
ความพร้อมในเด็กอายุ 3-5 ปี (Chaleysub, 1988; Chengklinchan, 1999) ร่วมกับแนวคิดในการประเมินระดับ
ความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามที่ Puntasen (2017) ได้แบ่งไว้ 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 เข้าข่าย คือ มีวธิ กี ารในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน ระดับที่ 2 เข้าใจ คือ เกิดความสามารถในการพึง่ ตนเองได้
และระดับที่ 3 เข้าถึง คือ การปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอจนอยู่ในวิถชี วี ติ โดยได้กาหนดตัวชี้วดั ไว้ 12 ด้าน ดังนี้ 1.
การบริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และไม่มกี ารทาผิดกฎหมาย 2. การวางแผนและจัดทาแผนแบบมี
ส่วนร่วม 3. การวางแผนการทางานเพื่อส่งต่อจากรุ่ นสู่รุ่น 4. งานโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 5. การ
บริหารงานภายในให้เ ป็ น องค์กรแห่งความสุ ข 6. งานโครงสร้า งพื้น ฐานทางสังคม 7. งานส่งเสริม อาชีพ
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เกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน 8. งานด้านสังคมและวัฒนธรรม 9. การบริหารงานภายในให้เป็ นองค์กรแห่ง
ประโยชน์ สุข 10. การจัดการศึกษา สาธารณสุขและการจัดการขยะในระดับที่สูงขึ้น 11. การจัดกิจกรรมลด
ปั ญหาสังคมและเพิม่ สวัสดิการสังคมเท่าที่สามารถทาได้ 12. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ดยี งิ่ ขึ้นและ
นวัตกรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ภาพที่ 1 ระดับความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียง (Puntasen, 2017)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (Chantavanich, 2018) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น ที่ภาคกลางและภาคเหนื อ
ตอนล่าง
1.2) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และหลักการเป็ น ผู้ให้ข้อมูลที่ดี (Good informant) เนื่ องจากเป็ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ จดั กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 3
ปี ได้แก่ เทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี ทัง้ นี้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informant) แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูพ่เี ลี้ยง และคณะกรรมการศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลทัพทัน (2) กลุ่มผูร้ บั บริการ ได้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และญาติซง่ึ เป็ น
ผูป้ กครองของเด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพทัน ทัง้ นี้การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้ใช้
วิธกี ารแนะนาแบบบอกต่อ (Snowball technique) โดยมีหลักเกณฑ์สาคัญ คือ (1) ต้องอาศัยอยู่ในพืน้ ทีต่ าบล
ทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุ ทยั ธานี ไม่ต่ ากว่า 10 ปี และ (2) เคยได้รบั บริการจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลทัพทัน
54

วารสารวิจยั สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2565

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview form) แบบ
บันทึกจากการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Focus Group Discussion form) แบบบันทึกจาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non Participant Observation form) และ
แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis form)
3. ขัน้ ตอนและวิ ธีการรวบรวมข้อมูลการวิ จยั มีรายละเอียด ดังนี้
3.1) การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Documentary Research) ของเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน
จังหวัด อุ ทัย ธานี ได้แ ก่ แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี รายงานผลการจัดกิจ กรรมส่งเสริมการอ่ า น และรายงาน
การศึกษาความพึงพอใจทีเ่ ทศบาลตาบลทัพทันได้จา้ งหน่วยงานภายนอกจัดทาขึน้
3.2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Interview) ในลักษณะการจัดการความรู้ (KM: Knowledge
Management) ที่มีกระบวนการถอดบทเรีย นหลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่ าน (AAR: After Action
Review) (Phasukyud, 2010) โดยรวบข้อมูลในลักษณะความคิดเห็น และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิ
จริงโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ ในชีวติ ส่วนตัวและในองค์กร
3.3) การสัม ภาษณ์ (Interview) ผู้บ ริหาร สมาชิกสภา และบุ คลากรของเทศบาล ตลอดจนกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในตาบลทัพ ทัน อาเภอทัพทัน จังหวัด
อุทยั ธานี
3.4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ทีเ่ ป็ นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
3.5) การสังเกตการณ์แบบไม่มสี ่วนร่วม (Non-participatory observation) เข้าร่วมเวทีประชาคมต่าง
ๆ เช่น เวทีประชาคมเพื่อพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 เวที
ประชาคมประจาเดือน การประชุมสภา และการประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็ นต้น
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1) การวิเ คราะห์ข้อมูล แบบสร้า งข้อสรุ ป โดยข้อมูล ที่น ามาวิเ คราะห์เ ป็ น ข้อความเชิงพรรณนา
(Description) ที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง การสนทนากลุ่ ม เฉพาะ การสัม ภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม จากนัน้ จึงทาการจดบันทึกข้อมูลทัง้ หมดไว้ ซึ่งแบ่งวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น
3 ชนิด ดังนี้
4.1.1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis Induction) คือ วิธตี คี วามสร้างข้อสรุปจาก รูปธรรม
หรือปรากฏการณ์ทม่ี องเห็น
4.1.2) การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนก ข้อมูล
เป็ นชนิด ๆ เป็ นขัน้ ตอนของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต่อเนื่องถัดไป โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์แบบอุปนัย
ทาการจาแนกข้อมูลเป็ นชนิดๆ
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4.1.3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้ วิธีการ
เปรียบเทียบ โดยนาข้อมูลมาเทียบปั จจัยต่างๆ โดยการแยกแยะแต่ละปั จจัยออกเป็ นส่วนๆ แล้วดูว่าปั จจัยนัน้ มี
อะไรสัมพันธ์หรือซ้า หรือเกีย่ วข้องกันในแง่ไหนบ้าง
4.2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยายโดยเน้นเนื้อหาตามที่
ปรากฏในข้อความ โดยนาข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทยั ธานี มาลงรหัสข้อมูลตามขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงคุณภาพ จากนัน้ จึงนาชุดข้อมูลทัง้ หมดมา
สังเคราะห์หาธีมของเรื่องราว (Theme) แล้วสร้างข้อสรุป หาความสัมพันธ์ เทียบเป็ นปั จจัยต่างๆ ออกเป็ น
ส่วนๆ เพื่อหาลักษณะร่วมและความแตกต่างของข้อมูลสรุป
4.3) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิจยั ทีไ่ ด้เก็บ
รวบรวมมาให้มคี วามแม่นตรง น่าเชื่อถือ และป้ องกันความผิดพลาด ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) คือ การพิสูจน์ ว่าข้อมูลวิจยั ที่
ได้มาจากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี นัน้ มี
ความถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่ งสถานที่
และแหล่งบุคคล ทีถ่ งึ แม้ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจะเป็ นคนละคนกัน แต่ขอ้ มูลวิจยั ทีไ่ ด้มาทัง้ 3 ส่วนทีไ่ ด้ควรถูกต้อง
ตรงกัน
4.3.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ การ
ใช้วธิ เี ก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน หากข้อมูลทีไ่ ด้มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี นัน้ มีความแตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน
ผูว้ จิ ยั ต้องเข้าไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ใหม่อกี ครัง้ และหากข้อมูลทีไ่ ด้ทาการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
เป็ นข้อมูลทีเ่ หมือนกันจึงมีความน่ าเชื่อถือว่าเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์ แล้วจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาผลการวิจยั ที่
ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอในลักษณะของการเขียนรายงานวิจยั เชิงพรรณนา
ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
เทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี มีประวัติความเป็ นมาที่สะท้อนถึงความสมัคร
สมานสามัคคีของบรรพบุรุษ โดยคาว่า “ทัพทัน” ปรากฏในพงศาวดารในสมัยกรุงธนบุรี โดยกองทัพไทยที่มี
เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาราชสุภาวดี และเจ้าพระยารามัญวงศ์เป็ นนายทัพ ทาการขับไล่ทหารพม่าทีม่ นี าย
ทัพชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจากเมืองกาแพงเพชรมาทางเมืองอุทยั ธานี ซึ่งฝ่ ายไทยได้ยกทัพติดตามมาทันทหาร
พม่าทีห่ มู่บา้ นแห่งหนึ่ง ทาการรบพุ่งโจมตีจนฝ่ ายพม่าแตกพ่ายไป ชาวบ้านจึงได้ขนานนามหมู่บ้ านนี้ว่า “บ้าน
ทัพทัน” จึงเป็ นที่มาของชื่อทัพทันในปั จจุบนั เทศบาลตาบลทัพทันเดิมเป็ นสุขาภิบาลจัดตัง้ ขึ้นเป็ นเทศบาล
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ตาบลทัพทันตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดตัง้ เทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2542 เทศบาลแห่งนี้มพี น้ื ที่
ประมาณ 57.97 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้ หมด 9,018 คน มีจานวน 1,752 ครัวเรือน เฉลีย่ ครัวเรือนละ 6
คน/ครัวเรือน เพศชาย 4,307 คน เพศหญิง 4,711 คน จานวนเด็กก่อนวัยเรียน 420 คน จานวนผูส้ งู อายุ 1,812
คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา เลีย้ งสัตว์ รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย บางส่วนรับ
ราชการและรับจ้างทัวไป
่
วิถีชวี ติ ของชาวทัพทันอิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่างแนบแน่ น การดารงชีวติ จึงคานึงถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยังยื
่ นจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทัง้ ยังมีตลาดนัดโคกระบือทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศ
ไทย มีผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากกลุ่มวิสาหกิจตาบลทัพทัน ได้แก่ ทองม้วน กล้วยแปรรูป ทอฟฟี่ มะพร้าว พรมเช็ด
เท้า เห็ดนางฟ้ า ธูปไล่แมลง เครื่องจักสาน พวงกุญแจต่างๆ ทีผ่ สู้ ูงอายุเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ ซึ่งเป็ นทีต่ อบรับจากผูท้ ่ี
ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่เป็ นอย่างมาก สาหรับแหล่งน้ าในเขตเทศบาลตาบลทัพทัน
จ านวน 4 แหล่ ง ได้แ ก่ คลองทัพ ทัน คลองมะนาว คลองตลุ ก และคลองโพธิ ์ ในส่ว นของสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของตาบลทัพทัน พบว่า เป็ นสังคมทีอ่ ยู่กนั อย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวดั ทัพ
ทันวัฒนารามเป็ นศูนย์รวมจิตใจ ชาวบ้านมีความรักความสามัคคีและเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ให้แ ก่กนั และกัน สาหรับ
งานประเพณีท่สี าคัญของตาบลทัพทัน ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง
และประเพณีเรียกขวัญข้าว เป็ นต้น
เทศบาลตาบลทัพทันมีแหล่งให้บริการทางด้านสาธารณสุขทีส่ าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลทัพทัน 1 แห่ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3 แห่ง และคลินิกในเขตเทศบาลตาบลทัพทันจานวน 3 แห่ง สาหรับ
แหล่งให้บริการทางด้านการศึกษาทีส่ าคัญ ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลทัพทัน 1 แห่ง โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 1 แห่ง นอกจากนี้เทศบาลตาบลทัพทันได้จดั สวนสาธารณะทีบ่ ริการประชาชนอยู่ในบริเวณเทศบาล
และมีสระว่ายน้าในร่มเพื่อให้ประชาชนและเด็กได้มาออกกาลังกาย ในด้านการคมนาคมขนส่งสามารถสัญจรไป
มาทางถนน โดยมีเส้นทาง 8 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางจากจังหวัดอุทยั ธานี 2. เส้นทางจากตาบลดอนกลอย 3.
เส้นทางจากอาเภอหนองฉาง 4. เส้นทางจากตาบลตลุกดู่ 5. เส้นทางจากอาเภอสว่างอารมณ์ 6. เส้นทางจาก
อาเภอโกรกพระ 7. เส้นทางจากตาบลหนองเต่า 8. เส้นทางจากตาบลหนองกระทุ่ม สาหรับปราชญ์ชาวบ้านทีม่ ี
บทบาทในการพัฒนาตาบลทัพทันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. นายมา ศรีสุวรรณ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญพิเศษใน
ด้านดนตรีและการประพันธ์เพลง 1. อาจารย์ ดร.จตุรภัทร วรรณภักตร์ เป็ นผูเ้ ขียนหลักสูตรโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ตาบลทัพทัน และ 3. เรืออากาศตรีโสภัส ขมสวัสดิ ์ ประธานชมรมผูส้ งู อายุตาบลทัพทัน
ตอนที่ 2 ระดับความเป็ นเศรษฐกิ จพอเพียงของเทศบาลตาบลทัพทัน
ผลการวิจยั ระดับความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามที่ Puntasen (2017)
ได้แบ่งไว้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 เข้าข่าย คือ มีวธิ กี ารในการสร้างภูมคิ ุ้มกัน ระดับที่ 2 เข้าใจ คือ เกิด
ความสามารถในการพึง่ ตนเองได้ และระดับที่ 3 เข้าถึง พบว่า เทศบาลตาบลทัพทันอยู่ในระดับที่ 3 คือ “เข้าถึง”
โดยมีคะแนน 270 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1 เทศบาลตาบลทัพ
ทันจึงถือเป็ นองค์กรแห่งประโยชน์สุขทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับวิถชี วี ติ
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ตารางที่ 1 สรุปคะแนนความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตาบลทัพทัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความเป็ นเศรษฐกิ จพอเพียงของเทศบาลตาบลทัพทัน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั
การบริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและไม่มกี ารทาผิดกฎหมาย
50
41
การการวางแผนและจัดทาแผนแบบมีสว่ นร่วม
20
20
การวางแผนการทางานเพื่อส่งต่อจากรุ่นสูร่ ุ่น
15
15
งานโครงสร้างพืน้ ฐานด้านกายภาพ
15
15
การบริหารงานภายในให้เป็ นองค์กรแห่งความสุข
50
50
งานโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม
20
13
งานด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน
15
15
งานด้านสังคมและวัฒนธรรม
15
15
การบริหารงานภายในให้เป็ นองค์กรแห่งประโยชน์สุข
30
30
การจัดการศึกษา สาธารณสุข และการจัดการขยะ ในระดับทีส่ งู ขึน้
20
14
การจัดกิจกรรมลดปั ญหาสังคมและเพิม่ สวัสดิการสังคมเท่าทีส่ ามารถทาได้
30
24
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้ดยี งิ่ ขึน้
20
18
รวม (คะแนน)
300
270

ความส าเร็จจากการบริหารจัดการในระดับ “เข้า ถึง” ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลตาบลทัพทัน คือ การบริหารงานของนายกเทศมนตรีทม่ี คี วามร่วมมือกับผูน้ าชุมชน บุคลากร และภาค
ประชาชนด้วยความรัก ความสามัคคี และจิตอาสา ผู้บริหารเป็ นบุคคลเข้าถึงง่าย ดารงชีวติ ด้ว ยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดูแลประชาชนในเชิงรุกตัง้ แต่เกิดจนถึงเสียชีวติ โดยเริม่ ตัง้ แต่การรวมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กไว้
แห่งเดียวไปจนถึงการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูศ้ าสตร์พระราชาเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ การพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่คนในชุ มชนและผู้ยากไร้ ด้วยแนวทางดังกล่าวทาให้เทศบาลตาบลทัพ ทัน
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็ นจานวนมาก และหนึ่งในนัน้ คือ นวัตกรรมส่งเสริม
การอ่ า นตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ที่มีก ารผสมผสานความร่ ว มมือ ระหว่ า งคนสามวัย การ
ผสมผสานความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และครูผู้ดูแลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และการผสมผสานเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และสือ่ สังคมออนไลน์เพื่อการจัดการความรูห้ ลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนาเสนอรายละเอียด
ของนวัตกรรมดังกล่าวในตอนที่ 3 ต่อไป
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ตอนที่ 3 นวัตกรรมส่งเสริ มการอ่านและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
จากการถอดบทเรียนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
ตาบลทัพทัน พบว่า เทศบาลตาบลทัพทันได้สร้างกระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนสามวัยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็ก
ทัง้ นี้ คนสามวัยประกอบด้วย ช่วงวัยแรก คือ นักเรียนปฐมวัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพทัน ช่วง
วัยทีส่ อง คือ ผูบ้ ริหารและคณะครูของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพ ทัน และช่วงวัยทีส่ าม คือ เครือข่าย
ผู้สูงอายุจากโรงเรีย นผู้สูงอายุข องเทศบาลตาบลทัพ ทัน โดยทัง้ สามช่วงวัยได้ร่วมมือกันจัด กิจ กรรมเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กบั นักเรียน โดยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม กิจกรรม
สาธิตการละเล่นพืน้ บ้าน กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้าน กิจกรรมการวาดภาพระบายสีโดยใช้
วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ กิ จ กรรมฝึ ก ท าขนมจากภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น กิ จ กรรมเพาะพั น ธุ์ ไม้ เ พื่ อ อนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น กิจการดังกล่าว นอกจากช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
ให้กบั นักเรียนแล้ว ยังช่วยให้เกิดความคุน้ เคยกันระหว่างผูส้ ูงอายุ คณะครู และนักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จนกระทังคนสามวั
่
ยเกิดการพัฒนาเป็ นสายใยแห่งความรักความผูกพันทีม่ ใี ห้แก่กนั ในขัน้ ตอนนี้จงึ เป็ นการง่าย
ในการขับ เคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมสู่น วัตกรรมส่งเสริมการอ่ านและการเรีย นรู้ในตาบลทัพ ทัน นอกจากนี้
นักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กยังได้รบั ประสบการณ์ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรการ
เรียนรูท้ ม่ี อี ยู่ตามธรรมชาติในท้องถิน่ ของตาบลทัพทัน นับเป็ นการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูไ้ ด้อย่างน่าชื่นชม ดังเช่นเสียงสะท้อนของผูป้ กครองทีก่ ล่าวว่า “หนูเคยทำท่ำทำง
เหมือนว่ำวันนี้แม่ลมื แม่จะไม่เล่ำนิทำนให้ฟัง ลูกสำวก็มำอ้อนเรำ ลูกจะรีบบอกว่ำครูฝำกนิทำนเล่มใหม่มำแล้ว
นะแม่ วันนี้แม่ต้องเล่ำนะคะ ไม่งนั ้ หนูนอนไม่หลับค่ะ ตรงนี้เรำรูส้ กึ ดีมำกเรำได้ใช้ช่ วงเวลำนี้พูดคุยกับลูก ถำม
เรือ่ งต่ำง ๆ ของเขำทีโ่ รงเรียน แล้วตอนท้ำยเรำจึงเล่ำนิทำนให้เขำฟั ง เขำได้เรียนรูส้ งิ ่ ดี ๆ ทุกคืนก่อนนอน แล้ว
ผลดีอกี ด้ำนคือ ตืน่ นอนมำเขำจะยิ้ม จะเข้ำมำอ้อน เขำจะอำรมณ์ดเี บิกบำนแจ่มใสค่ะ”
ขัน้ ที่ 2 การให้บริการหนังสือนิทานและสือ่ การเรียนรูข้ องศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลทัพทัน
โดยเริ่มจากการจัดหาหนังสือนิทานใหม่ ๆ หมุนเวียนให้กบั นักเรียนและผู้ปกครองได้ยมื ไปอ่านโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย กิจกรรมในส่วนนี้เป็ นการรวมพลังกันของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดประชาชน สังกัดสานักงานการศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี ร่วมกับคณะครูของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตาบลทัพทันได้ตงั ้ งบประมาณเพื่อจัดซื้อนิทานสาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อนามาให้บริการเป็ นห้องสมุดนิทานที่
ผูป้ กครองนักเรียนสามารถยืมกลับไปใช้ทบ่ี า้ น โดยมีการกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นว่าให้ผู้ ปกครองไม่ว่าจะเป็ น
คุ ณ พ่ อ หรือ คุ ณ แม่ ห รือ คุ ณ ปู่ คุ ณ ย่ า คุ ณ ตาคุ ณ ยายเป็ น ผู้เ ล่ า นิ ท านให้กับ บุ ต รหลานได้ฟั ง ก่ อ นนอนทุ กวัน
กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ทุกคนในครอบครัวได้กระชับความสัมพันธ์และได้แสดงความห่วงใยให้แก่บุตรหลาน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะรู้สกึ ภาคภูมิใจที่ได้อธิบายเรื่อ งราวต่าง ๆ รวมถึงสอดแทรกข้อคิด คาสอน หรือหลัก
ธรรมะลงในนิทานเล่มนัน้ ซึง่ เป็ นการขัดเกลาทางสังคมในระหว่างทีท่ ากิจกรรมเล่านิทานก่อนนอนให้บุตรหลาน
ฟั ง ดังเช่นเสียงสะท้อนของผูป้ กครองที่กล่าวไว้ว่า “ประโยชน์ของมีนิทำนใหม่ ๆ มำเล่ำให้ลูกฟั งก่อนนอนนัน้
ทำงครูเขำจะออกแบบให้ทำซ้ ำ ๆ กันจนเกิน 21 วัน โดยครูจะเตรียมนิทำนมำในกระเป๋ ำลูกเรำเลย ตรงนี้ทำให้
เด็กเขำเริม่ จำเป็ นนิสยั และเรำก็เริม่ ใช้เวลำเล่ำนิทำนให้ลูกฟั งทุกวัน มันเป็ นกำรบังคับตัวหนู (ผูป้ กครอง) ไปใน
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ตัวเลยด้วยค่ะว่ำต้องมำอ่ำนหนังสือให้ลูกฟั งนะ ต้องให้เวลำกับเขำ ตรงนี้คือกำรปลูกฝั งนิสยั รักกำรอ่ำนให้
ลูกหนูค่ะ”
ขัน้ ที่ 3 การจัดการความรูห้ ลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสือ่ สังคมออนไลน์ โดย
คณะครูของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลทัพทันได้ ตงั ้ เป้ าหมายไว้ว่าในหนึ่งสัปดาห์ต้องทาการบันทึก
คลิปกิจกรรมการเล่านิทานก่อนนอนของผูป้ กครองเพื่อคัดสรรและนามาแบ่งปั นในกลุ่มไลน์ (LINE) ของเครือข่าย
ผู้ปกครองและครูของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลทัพทัน กระบวนการดังกล่าวช่วยกระตุ้นความสนใจให้กบั เด็ก
เล็กและผู้ปกครองที่ได้เห็นตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ ของโรงเรียน นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ผู้ปกครองได้ฝึกฝน
ทักษะการเล่านิทานแบบมีสว่ นร่วมกับเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเด็ก
นั กเรีย นจะต้องเตรียมตัวและฝึ กฝนการเล่ านิ ทานร่วมกับเด็กเล็กก่ อนที่จ ะทากับบัน ทึกลงในอุ ป กรณ์ หรือ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยการถ่ายทาเป็ นไปตามสภาพจริงและมีเสียงหัวเราะผสมผสานไปตามธรรมชาติของแต่ละ
ครอบครัว แม้ว่าคลิปเล่านิทานจะมีความซ้ากันไปบ้างในแง่ของเนื้อหาจากหนังสือนิทานเล่มเดียวกันจนเด็กเล็ก
เอ่ยปากขึ้นมาว่าตนเองจาได้แล้วว่าผู้ปกครองก็เคยเล่าให้ตนเองได้ฟังในยามก่อนนอน แต่ สงิ่ นัน้ ถือเป็ นการ
สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และจดจาเรื่องราวที่เป็ นความทรงจาร่วมกันผ่านเนื้อหาสาระจากนิทานเล่ม
เดียวกัน นอกจากนี้การที่คณะครูได้นาคลิปกิจกรรมการเล่านิทานก่อนนอนของผู้ปกครองหลาย ๆ เรื่องมา
แบ่ งปั น ในสื่อออนไลน์ ย งั ช่ ว ยสร้า งความอยากฟั งนิ ทานเล่ ม ใหม่ ๆ ที่เ ด็กเล็กยังไม่ เ คยได้ร บั การเล่ า จาก
ผูป้ กครองของตนอีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนความภาคภูมใิ จของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้สร้างความสุขให้กบั บุตรหลานและ
เครือข่ายโรงเรียนผูส้ ูงอายุทจ่ี ะได้ร่วมชมคลิปกิจกรรมการเล่านิทานก่อนนอนของผูส้ ูงอายุแต่ละท่านควบคู่กนั
ไปด้วย ดังกล่าวนัน้ วงจรความสุขจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสื่อสังคมออนไลน์จงึ
เป็ นพลังสาคัญในการขยายผลจากความรู้ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
ตาบลทัพทัน ดังเช่นเสียงสะท้อนของคุณยายทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า “ยำยดีใจทีไ่ ด้ใช้เวลำกับหลำน หนังสือทีน่ ิทำนครู
เขำให้ใช้มนั มีเล่มใหม่ๆ หมุนเวียนมำเรือ่ ยทำให้เด็กติดใจ ยำยเล่ำไปเติมเรือ่ งรำวประสบกำรณ์ชวี ติ แทรกเข้ำไป
ด้วย สอนธรรมะเขำไปด้วย ลูกสำวก็มำนัง่ ถ่ำยคลิปไปส่งครูศูนย์เด็กเล็ก หนแรกก็อำยกันกว่ำจะถ่ำยคลิปเล่ำ
นิทำนได้สกั เรือ่ ง แต่ทำไปเรือ่ ยๆ มันรู้สกึ สนุ ก วันไหนไม่ได้เล่ำนิทำนเด็กเขำก็จะถำมยำยแล้วว่ำวันนี้ไม่เล่ำ
นิทำนรึไง มันทำให้อยำกมำเตรียมตัวเล่ำนิทำนให้หลำนฟั ง มันรูส้ กึ ขำดไม่ได้ไปเลย”
ปั จจัยเอื้อต่อความสาเร็จของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลตาบลทัพทัน พบว่า สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ปั จจัย ดังนี้
(1) ภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรี ตาบลทัพ ทัน ภาวะผู้นาเป็ นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรให้มุ่ ง ไปสู่
เป้ าหมายได้เป็ นผลสาเร็จซึ่งท่านมีวสิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาคนทัง้ สามวัยให้สามารถร่วมกันสร้างสรรค์ตาบลทับ
ทันให้เป็ นตาบลแห่งประโยชน์ สุขคือทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันได้ทากิจกรรมด้วยความภาคภูมใิ จและได้แ ก้ไข
ปั ญหาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หนังสือนิทานและสื่อการเรียนรู้
สาหรับเด็กเล็กรวมทัง้ การขาดแคลนวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
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เล็กซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้อุดช่องโหว่ตรงนี้ดว้ ยการสร้างโรงเรียนผูส้ ูงอายุเพื่อรวบรวมกาลังใจความรูแ้ ละ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุมาเก็บไว้ให้เป็ นเหมือนห้องสมุดที่มชี วี ติ ที่คอยให้คาแนะนาจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้กบั เด็กเล็กและสร้างความอบอุ่นให้กบั เด็กเล็กให้กบั คณะครูเป็ นบรรยากาศของครอบครัวทาให้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กแห่งนี้สามารถส่งเสริมการอ่ านไม่เพียงแต่เฉพาะเด็กในระดับปฐมวัยเท่านัน้ แต่เชื่อมโยงไป
จนถึง คณะครู ผู้บ ริห ารและผู้สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ดัง ที่บุ ค ลากรของเทศบาลทัพ ทัน ได้ส ะท้อ นไว้ คือ “ นำยก
(นำยกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ) เปิ ดโอกำสให้ทำเรือ่ งใหม่ๆ (โครงกำรใหม่) เสมอ โดยให้พวกเรำไปคิดก่ อน
หลังจำกนัน้ ค่อยมำถำม หรือเรียกมำคุยกันว่ำทำเรือ่ งนี้อย่ำงไร”
นอกจากนี้ยงั มีเหตุการณ์ท่สี ะท้อนถึงภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรี ตาบลทัพทันผู้ยอมแบกรับความ
เสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังเช่น นายกเทศมนตรีตาบลทัพทันซึ่งรับผิดชอบคืนเงินทีถ่ ูกทักท้วงจากสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยเห็นว่าเป็ นการใช้เงินผิดประเภท ในกรณีจดั จ้างมหรสพดนตรีในการจัดงานลอย
กระทงเมื่อหลายปี ก่อน หลังจากทีป่ ลัดเทศบาลและบุคลากรได้ร่วมกันชี้แจงกับ สตง. หลายครัง้ หลายหนแล้ว
ในทีส่ ุดเมื่อทราบว่าไม่ได้ผล นายกเทศมนตรีตาบลทัพทันได้แสดงความรับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
ตนเอง เป็ นการแสดงความรับผิดชอบและปกป้ องข้าราชการประจา อีกทัง้ ยังแสดงมุมมองเชิงบวกต่อ สตง. ใน
เหตุการณ์ น้ีว่า “ทำให้เรำได้เรียนรู้หำวิธสี ร้ำงสรรค์กิจกรรมอย่ำงอืน่ แทน” ที่สาคัญนายกและบุคลากรของ
เทศบาลตาบลทัพทันก็สามารถรับคาท้วงติงมาสร้างสรรค์กจิ กรรมให้ เกิดขึ้นได้และสร้างประโยชน์ ท่ตี ่อเนื่อง
เช่น จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้านดนตรี “วงทัพทันแบนด์” แล้วนามาแสดงในงานลอยกระทง แทนการจ้าง
มหรสพดนตรี หรือการถูกท้วงติงเรื่องการเช่าเครื่องเล่นมหาสนุกมาให้เด็กเล่นในงานวันเด็ก จึงเปลีย่ นรูปแบบ
กิจกรรมมาให้เด็กได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และการละเล่นพืน้ บ้าน โดย
บูรณาการกับการจัดงานวันเด็กในปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรูศ้ าสตร์พระราชาของเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทยั ธานี
(2) การบริหารจัดการเทศบาลตาบลทัพทันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนงาน การจัดสรร
งบประมาณ การดาเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้เทศบาลตาบลทัพทันมี
การบริหารจัดการที่ดจี นได้รบั รางวัลในระดับชาติมากมาย อาทิ รางวัลศูนย์เด็กเล็กดีเด่นแห่งชาติ รับรางวัล
ต้นแบบโรงเรียนผูส้ ูงอายุ รวมทัง้ การมีค่าคะแนนความโปร่งใสในระดับสูง สิง่ เหล่านี้เป็ นพลังทีท่ าให้เกิดความ
เชื่อมันในการเข้
่
าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายผูป้ กครองของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทัพทัน และส่งผลดี
ต่อคณะครูท่ไี ด้รบั ความสะดวกราบรื่นในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมประสบการณ์ แก่เด็ก
นักเรียน ดังทีน่ ำยกเทศมนตรีตำบลทัพทันได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรไว้ว่า “เรำจะต้อง
รับฟั งจำกคนรอบข้ำงและเจ้ำหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั วิ ่ำเขำมองอย่ำงไร แล้วก็มำสรุป เรือ่ งนี้เรำน่ำจะคิดทำอย่ำงนี้นะ ทุก
คนช่วยกันเติมเต็ม พอเสร็จงำนแล้วเรำก็จะมำสรุป เอ๊ะ ครัง้ ต่อไปเรำจะพัฒนำอะไรอย่ำงไร นี้กเ็ ป็ นสิง่ ทีเ่ รำร่วม
แรงร่วมใจกันทำ”
(3) การสร้า งพัน ธกิจ สัม พัน ธ์กับ ชุ ม ชน เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลทัพ ทัน ได้ช่ ว ยลดข้อ จ ากัด ในใช้
ทรัพยากรร่วมกันของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลทัพทัน โดยได้เอื้ออานวยความสะดวกให้ผปู้ กครองสามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็ นหนังสือนิทานและสือ่ การเรียนรูก้ ลับไปใช้งานทีบ่ า้ นเพื่อเล่านิทานก่อนนอนให้
บุตรหลาน พร้อมทัง้ อัดคลิปไว้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ นอกจากนี้ยงั มีกระบวนการสร้าง
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ขวัญและกาลังใจผ่านการยกย่องความสาเร็จคลิปเล่านิทานก่อนนอน บนเวทีการจัดการความรู้หลังจากจัด
กิจกรรมครบ 1 ปี อกี ด้วย ความสาเร็จของการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กบั ชุมชนเช่นนี้ยนื ยันได้จากสะท้อนของ
ทีมงานของเทศบาลตาบลทัพทัน ทีว่ ่า “งำนนี้พวกเรำไม่เคยทำมำก่อน เปิ ดคุณกู ( Google) ดูกนั แต่ละเรือ่ ง แล้ว
นำมำออกแบบเลยครับ” นอกจากนี้ยงั มีเสียงสะท้อนจากทีมงานอีกท่านหนึ่งว่า “ควำมสำเร็จในครัง้ นี้ ทุกฝ่ ำยมี
ส่วนร่วมทัง้ หมด และน่ำจะเป็ นต้นแบบให้หน่วยงำนอืน่ นำไปประยุกต์ใช้ได้ดว้ ย เพรำะว่ำบำงพื้นทีผ่ บู้ ริหำรและ
เจ้ำหน้ำทีอ่ ยำกทำแต่ชุมชนทีไ่ ม่ขำนรับก็จบ เพรำะฉะนัน้ รูส้ กึ ภำคภูมใิ จมำกๆ ทีว่ ่ำทุกฝ่ ำยเหมือนกับควำมถี ่
ตรงกัน ทำอะไรก็ช่วยเสริมกันค่ะ”
จากที่กล่าวมาโดยลาดับ จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาและการบริหารจัดการที่ดขี องเทศบาลตาบลทัพ ทัน
รวมทัง้ การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กบั ชุมชนทีต่ อบสนองผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่องนี้ ทาให้กจิ กรรม
ส่งเสริมการอ่านทีเ่ รียบง่ายได้ยกระดับความสาเร็จขึน้ จนกลายเป็ นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างได้ผล
สรุปและอภิ ปรายผล
การถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของ
เทศบาลตาบลทัพทันมีการบริหารจัดการตนเองตามหลักศาสตร์พระราชา และมีความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับสูงสุด คือ “ระดับเข้าถึง” ซึง่ เกิดขึน้ ได้จากการใช้หลักการบริหารจัดการทีด่ ี ร่วมกับหลักการมีสว่ นร่วม
อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนใช้หลักการบริหารงานภายในให้เป็ นองค์กรแห่งประโยชน์สุข คือ มุ่งสร้างความสุขจาก
การทาประโยชน์ให้แก่ผอู้ ่นื Puntasen (2017) สาหรับการถอดบทเรียนจากนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตาบลทัพ พบว่า เทศบาลแห่งนี้มกี ารพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนสามวัย ขัน้ ที่ 2 การให้บริการหนังสือนิทาน
และสื่อการเรียนรู้ให้ได้ยมื ไปอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขัน้ ที่ 3 การจัดการความรูห้ ลังกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่ า นผ่ า นเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือศาสตร์พระราชาทีว่ ่า "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ซึง่ เป็ นรากฐาน
การดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี (Charoenrath,
2008)
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Chengklinchan (1999) ทีร่ ะบุว่ากิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในระดับชัน้ ปฐมวัยที่มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ และเตรียม
ความพร้อมในการเรียนเป็ นสาคัญ รวมทัง้ กิจกรรมควรช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาและการรูห้ นังสือให้กบั เด็ก
ตรงกับผลการวิจยั ที่ Chukovsky (1963); Cohen (1968); DeBriun-Parecki (2007); Dit-ung (2016) Pakdee
(2012); Purcell-Gates (2000); Stavans & Goldenberg (2008); Suwannakhae (2014) ซึ่งเห็นว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านแบบมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนต่างวัยได้สง่ ผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับบุคคลในครอบครัว ด้านปั จจัยเอือ้ ต่อความสาเร็จของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตาบลทัพทัน ได้แก่ (1) ภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรี (2) การบริหาร
จัดการเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กบั ชุมชน ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้ สอดคล้องกับ
ยุ ทธศาสตร์ช าติแ ละเป้ า หมายการพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ น (SDGs) ของสหประชาชาติ (Banchanont, 2017) และ
สอดคล้องกับทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์ซ่งึ ระบุไว้ว่าการพัฒนาอย่างยังยื
่ นนัน้ ย่อมมุ่งเน้นประโยชน์สุขส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน (Puntasen, 2017)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั นี้ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาความรู้ท่ไี ด้จากการถอดบทเรียนนี้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัว่
ประเทศ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต ควรมีการศึกษาความร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงานเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในสภาพแวดล้อมดิจทิ ลั ทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคนต่างวัย
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