11
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วม
ของวัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และ
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Sufficiency Economy Movement in Nongmaisung Sub-district
Administrative Organization with the Participation of Nongmaisung
Temple, Nongmaisung Sub-district Administrative Organization
and the Office of Community Development Uthai District,
Phranakhon Si Ayutthaya Province
อัจฉรา หล่อตระกูล และ ภัทราพร จันตะนี
Achara Lortrakul and Pattaraporn Chantanee

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
134 วารสารร่
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

11

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
The Sufficiency Economy Movement in Nongmaisung Sub-district Administrative
Organization with the Participation of Nongmaisung Temple,
Nongmaisung Sub-district Administrative Organization and the Office of
Community Development Uthai District, Phranakhon Si Ayutthaya Province

Received : August 18, 2019
Revised : September 14, 2019
Accepted : September 23, 2019

อัจฉรา หล่อตระกูล2 และ ภัทราพร จันตะนี3
Achara Lortrakul and Pattaraporn Chantanee

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาแนวทางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีสว่ นร่วม 2) สนับสนุนและร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพืน้ ที่
ปกครององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และ
พัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจยั แบบผสานวิธี โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริมาณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีส่วนร่วม ในต�ำบลหนองไม้ซุง ควรเริ่มจาก การพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับฐานรากของชีวติ ทีเ่ รียกว่า 6 คูณ 2 2) การสนับสนุนและร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนอง
ไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการขยายผลและพัฒนาเครือข่าย โดยการส่งเสริม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำการประเมินด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
ค�ำส�ำคัญ : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง; การมีส่วนร่วม; องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง
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Abstract
This research aimed to 1) Study the Sufficient Economy Movement in the Area of Nongmaisung Subdistrict Administrative Organization with the participation of Nongmaisung Temple, Nongmaisung Sub-district
Administrative Organization and the Office of Community Development District. 2) Support and jointly drive
the Sufficiency Economy in the Area of Nongmaisung Sub-district Administrative Organization. The research
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำ�บลประตูชัย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
โทรฯ : 081-6281665 e-mail : nmpungnaka@hotmail.com
3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำ�บลประตูชัย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
โทรฯ : 087-1192299 e-mail : p_pat46@ hotmail.com
1
2
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are combined (Mix Methods Research) both qualitative research and quantitative research. The results
showed that 1) the Sufficient Economy Movement in the Area of Nongmaisung Sub-district Administrative
Organization with the participation of Nongmaisung Temple, Nongmaisung Sub-district Administrative
Organization and the Office of Community Development District should start with the development of
personnel in the community to understand the activities of the Sufficient Economy “the foundations of
life is called 6*2” 2) Support and jointly drive the Sufficiency Economy in the Area of Nongmaisung Subdistrict Administrative Organization with the expansion and development of the network. by promoting
exchanges, learning and evaluation with 4 criteria, 23 indicators.
Keywords : The Sufficiency Economy Movement; Participation; Nongmaisung Sub-district Administrative
Organization
บทนำ�
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทางเศรษฐกิจและสังคมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้
พระราชทานมานั้นถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เกือบสี่สิบปีแล้ว ซึ่งพระองค์ทรงเน้นย�้ำให้เน้นแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ รู้จักประมาณตนเอง (พอประมาณ) ตลอดจนรู้จักค�ำนึงถึงความมีเหตุมีผลการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เพื่อเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทแต่ยังคงต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามล�ำดับขั้นตอน
มีคุณธรรม (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง, 2558) ด้วยความชัดเจนและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้โดยง่าย
และน�ำพาให้ประเทศพัฒนาได้อีกด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้พิจารณา
อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่
9 เป็นต้นมาถึง ฉบับที่ 11 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุน
และทรัพยากรในมิตติ า่ ง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน และน�ำไปสูค่ วามอยูเ่ ย็น
เป็นสุขของประชาชนชาวไทย โดยการขับเคลื่อนจะเป็นลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน แบ่งเป็นเครือข่าย
สนับสนุนตามกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ได้แก่ เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน เครือข่ายธุรกิจเอกชน นอกจากนี้แล้วยังมี
เครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ได้แก่เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทัง้ นีย้ งั มีแกนกลางในการขับเคลือ่ นอีก 3 ระดับคือ คณะทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง และ
กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงในส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ข้างต้น จึงเห็นได้ว่า แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริง แต่ในระยะที่ผ่านมากว่า 20 ปี ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพบว่า แทบไม่มี
ภาคส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพุทธศาสนา Phra Paisan Visalo (1986) กล่าวว่า เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อน ไม่สบายใจ
จะมาขอค�ำปรึกษาจากพระสงฆ์ เมือ่ มีกจิ กรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ขุดบ่อน�ำ้ สร้างโรงเรียน ท�ำถนน สร้างสะพาน พระสงฆ์
ก็จะมีบทบาทให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุกครั้ง (พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ, 2554) และสอดคล้องกับ พระมหาประยูร ธิรวํโส
และคณะ (2549) ที่สรุปไว้ว่า พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อชุมชนและสังคม และ
พระสงฆ์ยังเป็นผู้น�ำหลักพุทธธรรมค�ำสั่งสอนมาอบรมประชาชนเพื่อไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในทุกภาคส่วน ในขณะที่การขับเคลื่อนก็ควรมาจาก
การมีสว่ นร่วมของสังคมทุกระดับ และบทบาทของสถาบันพุทธศาสนาในปัจจุบนั ทีป่ รับเปลีย่ นไปอย่างสอดคล้องวิถชี วี ติ ของคน
ไทยทุกชุมชน การศึกษาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสถาบันพุทธศาสนาให้มีบทบาทร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับ
เคลือ่ นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จึงเป็นการสมควรท�ำการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และท�ำให้
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ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการเสริมความรู้ของคณะผู้วิจัย ที่มีทั้งนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ได้โอกาสของการพัฒนาองค์ความรู้ และความใกล้ชดิ กับชุมชน บริการความรูว้ ชิ าการ
แก่ชุมชนที่เป็นไปตามบทบาทของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีส่วนร่วม
2. เพื่อสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง โดย
วัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบแนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการมีส่วนร่วมด้วยการวิจัยปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่าง นักวิจัย วัด องค์การบริหารส่วนต�ำบลและส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ซึ่งแต่ละองค์กรดังกล่าวมีบทบาทต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน และช่วยให้ชุมชนได้พัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความเหมาะสม ตามความพร้อมของชุมชน จนน�ำไปสู่ความสุขและวิถีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2. จัดท�ำโครงการการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซงุ เพือ่
บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี เสนอโครงการเป็นโครงการบริการวิชาการขอรับการสนับสนุนและจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีบทบาทโดยตรงและต้องด�ำเนินการเป็นหน้าทีป่ ระจ�ำทุกปี ซึง่ คาดว่าจะได้รบั การสนับสนุนตามแนวทาง
การขับเคลือ่ นทีค่ น้ พบจากงานวิจยั นี้ ส่วนพัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทยั มีบคุ ลากรด�ำเนินการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงโดยหน้าที่
เช่นเดียวกัน จึงได้รับการสนับสนุนตามแผนงานทุกรายปี จึงเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจะได้ติดตามประเมินเป็นระยะอีกด้วย
3. สามารถเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นๆ ได้ เพราะจะมีรายละเอียดกระบวนการด�ำเนินการที่ชัดเจน
เป็นไปได้
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
นับแต่ปี 2535 เป็นต้นมามีหลายหน่วยงานได้ช่วยกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและหน่วยต่างๆ
ทุกประเภท ทุกระดับ และมีการขับเคลือ่ นมากยิง่ ขึน้ เมือ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้อญ
ั เชิญมาเป็นปรัชญาน�ำทางในการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กระทรวงมหาดไทย
ทีไ่ ด้นำ� หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ โดย
ได้จดั ท�ำกรอบแนวคิดในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวติ ประชาชนในชุมชน ในหมูบ่ า้ นต่างๆ ทัว่ ประเทศ
หลักการส�ำคัญจะเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการปฏิบัติการใช้เทคนิคกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มต้นจาก
การกระตุ้นจิตส�ำนึกด้วยแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับเป็นรากฐานของชีวิตที่ เรียกว่า 6 คูณ 2 (6 ด้าน
ด้านละ 2 ตัวชี้วัด) ได้แก่
1.1 การลดรายจ่าย		
1.2 การเพิ่มรายได้
1.3 การประหยัด		
1.4 การเรียนรู้
1.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1.6 การเอื้ออารี

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองไม้ซุง
และสำ�นักงานพัฒนาชุมชน อำ�เภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Sufficiency Economy Movement in Nongmaisung Sub-district Administrative Organization with the Participation of Nongmaisung Temple, Nongmaisung
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ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หมูบ่ า้ นแก่ครัวเรือนตัง้ แต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และขยาย
ผลในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ต่อมาในปี 2552 กระทรวงมหาดไทยได้จดั ท�ำตัวชีว้ ดั ในการพัฒนาหมูบ่ า้ น เพือ่ จัดระดับหมูบ่ า้ นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียง เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพออยู่ พอกิน ระดับอยู่ดี กินดี และระดับมั่งมีศรีสุข ด้วยการน�ำหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด 6 คูณ
2 ดังกล่าว แล้วมาส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำการประเมินด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด คือ (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2552 )
1) ด้านจิตใจและสังคม 7 ตัวชี้วัด 2) ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด
3) ด้านการเรียนรู้ 7 ตัวชี้วัด และ 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวชี้วัด
นอกจากนีม้ อี กี หลายหน่วยงานทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง ตามบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน เช่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหี น่วยงานภายในสถาบัน คือ ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง มีวตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่
ท�ำการวิจยั พัฒนาองค์ความรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้คณาจารย์มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละขับ
เคลือ่ นปรัชญาฯ และร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ของสถาบัน ท�ำการสอนวิจยั ฝึกอบรม เพือ่ เผยแพร่ความรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง รวมทั้งเป็นเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีทิศทางการศึกษาวิจัย
ที่เป็นไปตามทิศทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพันธมิตรและสภาพแวดล้อม โดยในระยะแรกเน้นการเข้าใจ
ความหมายของปรัชญาที่ยังมีความแตกต่างกัน การวิจัยจึงเน้นในเรื่องการท�ำความเข้าใจ โดยชี้ให้เห็นว่า การจะประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องท�ำความเข้าใจในปรัชญาตามแนวพระราชทาน โดยสามารถใช้กรอบของคณะอนุกรรมการขับ
เคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ กั จะใช้ ว่าสามห่วงสองเงือ่ นไข โดยเหตุผลทีว่ า่ เป็นแนวทางการใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามแนวพระราชทาน โดยศึกษาจากพระราชด�ำรัสในวาระต่างๆ และพระราชกรณียกิจ (ณัฏฐพงศ์
ทองภักดี, 2550ก) ดังภาพ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/
สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
นำ�ไปสู่
พอประมาณ
มีเหตุผล
ความรู้
มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
คุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี
แบ่งปัน

แผนภาพที่ 1 กรอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ในด้านนี้ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและส�ำนักวิจัย ได้จัดโครงการวิจัยและสัมมนาวิชาการประจ�ำปีในหัวข้อ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาองค์ความรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คณาจารย์ของ
สถาบันร่วมกันศึกษาวิจยั ในรูปแบบของสหวิทยาการและประยุกต์ทฤษฎีเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีงานวิจัยมากกว่า 50 เรื่อง และยังคงศึกษาขยายผลอย่างต่อเนื่อง
2. ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาทิศทางการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีผ่ า่ นมานัน้ ทีส่ ำ� คัญคือผลงานของศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง
นิดา้ ได้ทำ� การศึกษาวิจยั เพือ่ ขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วระยะหนึง่ มีผลงานวิจยั จ�ำนวนมากดังกล่าวแล้ว จึงได้
สรุปเสนอทิศทางการขับเคลื่อนผ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้ากับยุคสมัยที่สามารถใช้
ในการบริหาร การศึกษาและอื่นๆ และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนยังจะต้อง
ท�ำต่อไป เพราะยังกล่าวไม่ได้วา่ สังคมไทยมีความพอเพียงทีจ่ ะท�ำให้การพัฒนามีความสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีผลงานวิจยั สนับสนุน
ข้อเสนอ ดังกล่าว เช่น Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Develo pment Center การศึกษาของ
Mongsawad and Ariyaarpakamol (2012) และ Lorchirachoonkul and Jitthavech (2012) สรุปว่าตัวชี้วัดต่างแสดงว่า
มีความเสี่ยงที่จะน�ำการพัฒนาที่ไม่สมดุลยั่งยืนได้ การส�ำรวจ ของ Isarangkura (2013) และ Chunsom (2012) ชี้ว่าแม้กลุ่ม
ตัวอย่างทีท่ ำ� การส�ำรวจจะรับรูเ้ รือ่ งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะเงือ่ นไขคุณธรรม
และความรู้ของความพอเพียง รวมทั้งยังมีข้อจ�ำกัดในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
3. หลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
เมือ่ พิจารณาว่าการขับเคลือ่ น คือการท�ำให้ทกุ ภาคส่วนมีองค์ความคิดของความพอเพียงตามปรัชญา (Sufficiency Mind
Set) เพือ่ รับกับการเปลีย่ นแปลงอย่างสมดุลและยัง่ ยืน การขับเคลือ่ นให้มกี ว้างขวางครอบคลุมรอบด้านก็ยงั มีความจ�ำเป็น การ
ศึกษาถึงการประยุกต์ในแต่ละกรณี แต่ละสถานการณ์และการใช้เครือ่ งมือขับเคลือ่ นทีเ่ หมาะสมก็ยงั น่าจะเป็นประโยชน์อยูม่ าก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) เสนอว่า การขับเคลื่อนปรัชญานี้ควรให้ความ
ส�ำคัญในหลักการอย่างน้อย 4 ประการ คือ ประการแรก การขับเคลือ่ นด้านการศึกษาเพือ่ เป็นรากฐานของการพัฒนาคน ประการ
ทีส่ อง การขยายผลในกลุม่ เป้าหมาย 3 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ เด็กและเยาวชน กลุม่ ชุมชนและประชาสังคม กลุม่ ภาคธุรกิจ ประการ
ที่สาม การเผยแพร่สู่ต่างประเทศ ประการสุดท้าย คือ การเปิดเวทีสาธารณะในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอด
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
นอกจากนี้หากพิจารณาว่า สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้ศึกษา
การประยุกต์ปรัชญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารการพัฒนาเหมาะสมกับสภาวะที่
เปลีย่ นแปลงไป และหากพิจารณาว่า การขับเคลือ่ นในภาคชุมชนและชนบทมีอยูห่ ลากหลาย ตัวอย่างเช่น ศูนย์พฒ
ั นาเศรษฐกิจ
พอเพียงทีจ่ ะมีอยูใ่ นชนบทมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก มีหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการอย่างชัดเจน การศึกษาระดับพืน้ ฐานก็มกี ารบรรจุเรือ่ ง
ของปรัชญาในหลักสูตรแล้ว การด�ำเนินการของสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะเสริมการขับเคลื่อน เช่น สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ จึงน่าจะเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ ในประเด็นเครื่องมือการขับเคลื่อนที่เหมาะสมท�ำให้คนมีองค์ความคิด
แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเน้นการขับเคลือ่ นการบริหารการพัฒนาในภาครัฐและภาคการเมืองทีย่ งั มีแรงขับเคลือ่ นต�ำ่
ทัง้ ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำนโยบายในลักษณะประชานิยมทีไ่ ม่รอบคอบทีเ่ ป็นความเสีย่ งต่อความพอเพียง การสัมมนา “ทศวรรษ
ต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ซึ่งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นหน่วย
งานหลักในการจัด มีการอภิปรายชี้ให้เห็นเช่นกันว่าในขณะที่หลายภาคส่วนในสังคมเช่น เกษตร องค์กรประชาชน ภาคธุรกิจ
มีความสนใจในการขับเคลือ่ นปรัชญา แต่ภาคการเมืองและภาคราชการยังมีความสนใจน้อยในการประยุกต์ใช้ในการบริหารภาค
ของตัวเอง การขับเคลื่อนในภาคส่วนนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีส่วนร่วม 3หน่วยงาน
-ศึกษาชุมชน (บริบทเดิม
บริบทปัจจุบัน แนวคิดที่
ต้องการ วิถีชีวิต)
-วิเคราะห์ชุมชน
(เศรษฐกิจ เช่น หนี้สิน ราย
จ่าย สังคม เช่น ความคิดพึ่งพา
ตนเอง สิ่งแวดล้อม เช่น ใช้
ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฯ)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ
ศึกษาชุมชนตัวอย่าง วางแผน ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
การศึกษาร่วมกัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ
มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน
การเรียนรู้
คุณธรรม/พุทธธรรม

การเปลี่ยนแปลงชุมชนสู่การ
ปฏิบัติตามแนวทางขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง
(เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)
ความสมดุล
มั่นคง ยั่งยืน

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีส่วนร่วม ด�ำเนินการด้วยการส�ำรวจข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 3 กลุ่ม
แล้วน�ำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการส�ำรวจข้อมูลและการจัดเวทีชาวบ้านแล้วน�ำมาหาข้อสรุป เป็นการศึกษาวิจยั แบบผสาน
วิธีระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีส่วนร่วม
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทัง้ ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและการส�ำรวจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีส่วนร่วม
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม มาใช้พัฒนาแบบสอบถามส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ก�ำหนดไว้
4. ด�ำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1 – 4 หาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภออย่างมีส่วนร่วม
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลหาเพือ่ สนับสนุนและร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพืน้ ทีป่ กครององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ประชากรและตัวอย่าง
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาส�ำรวจเพือ่ สนับสนุนและร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพืน้ ทีป่ กครององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นข้อมูลประกอบการหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงจ�ำนวน 12 รูป/คน
2 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลหนองไม้ซุง หมู่ 4 หมู่ 8 และ หมู่ 9
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลหนองไม้ซุง หมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 9 จ�ำนวน 100 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ สนับสนุนและร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพืน้ ทีป่ กครององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นข้อมูลประกอบการหาแนวทางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนิน
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการขับเคลือ่ นเศรษษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์
3) จากการศึกษาข้อ 1) และ 2) น�ำมาก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์
4) สร้างเครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์ตามระเบียบวิธวี จิ ยั ให้มเี นือ้ หาสาระครอบคลุมแนวทางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
5) น�ำเครื่องมือที่ได้เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
6) ปรับปรุงเครื่องมือตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
7) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยที่น�ำไปใช้สัมภาษณ์จริง
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง ทั้งนี้ได้ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือ เพื่อใช้ในการวิจัย โดยมีล�ำดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
2) ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามกรอบที่ได้ศึกษาจากข้อที่ 1)
3) สร้างแบบสอบถามตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยมีการประมาณค่า 5 ระดับ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
น�ำเสนอเครื่องมือที่ได้สร้างจากข้อที่ 3 ต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
และน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) ตรวจ
สอบเชิงเนื้อหาความถูกต้องในพฤติกรรมที่ต้องการวัด ก่อนน�ำไปใช้ ปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่า IOC ที่ 0.67 ถึง 1.00 เป็น
ค่าที่ใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) และแก้ไขปรับปรุงตามค�ำเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�ำโดยการน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจ�ำแนก จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูล
ที่ได้วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น สรุปผลโดยดูจากความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปจากตัวอย่าง
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ อย่างมีส่วนร่วมเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ�ำนวน 12 รูป/คน ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
เห็นว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง ควรเริ่มจากการจัดการ
ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนให้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจโดยการให้ความรูน้ คี้ วรเป็นการร่วมมือกันทัง้ สถานศึกษา
วัด และหน่วยงานราชการในชุมชน ทั้งนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง โดย
ค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม โรงเรียนก็ควร
จัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับการศึกษาโดยอาจสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกระดับการเรียนรู้ ทั้งระดับบุคคล และครอบครัวรู้จักน�ำไปประยุกต์ใช้น�ำ
ไปขยายผลในครอบครัวและชุมชน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ชุมชนและสังคมเมือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ล้วก็จะมาพัฒนาคนใน
ชุมชนโดยการอบรมให้ความรูก้ บั ผูน้ ำ� ในชุมชนให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียงส�ำหรับฐานรากของชีวิตโดยใช้หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การท�ำงานร่วมกัน
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยใช้ตัวชี้วัด 6 คูณ 2 คือ 1) ด้านลดรายจ่าย ให้ชุมชนครัวเรือนใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านปลูกผักไว้กิน
เอง รวมทั้งการปลูกผักแบบแขวนก็ได้ หากพื้นที่ที่บ้านไม่มีที่ว่าง 2) ด้านการเพิ่มรายได้ ทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล และ
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนครัวเรือนมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่มีอยู่แล้ว 3) ด้านการประหยัด
ควรมีการจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ขนึ้ ในชุมชนหมูบ่ า้ น เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนมีการออมทรัพย์ หรือส่งเสริมให้มกี ารฝาก
เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 4) ด้านการเรียนรู้ ทั้งวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ร่วม
กันให้ชมุ ชน มีการบันทึกภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ ในรูปแบบ เพือ่ ถ่ายทอดให้คนรุน่ หลังความรูจ้ ะได้ไม่สญ
ู หายไปและสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ร่วมกันรณรงค์ให้ชุมชน
ใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่นั้นต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด และต้องมี
การวางแผนจัดหาทรัพยากรทดแทนด้วย นอกจากนี้ต้องช่วยกันส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน
รวมถึงร่วมกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย 6) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน ทั้งวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอ ร่วมกับชุมชนช่วยดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหา โดยจัดสวัสดิการส�ำหรับคนจน ผูด้ อ้ ย
โอกาส ผู้ที่ประสบปัญหา อาจจัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพ กองทุนสงเคราะห์ หรืออาจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบอื่นที่มิใช่
เงินก็ได้ ทั้งนี้ชุมชนควรมีการจัดท�ำแผนชุมชน และน�ำลงสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ นิภาพร กลิน่ เกตุ (2557) ทีพ่ บว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การพัฒนา
แนวทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลการศึกษาการสนับสนุนและร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพืน้ ทีป่ กครององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนอง
ไม้ซุง โดยวัดและพระสงฆ์วัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า หลังจากมีการให้ความรู้และพัฒนาคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้น�ำในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับฐานรากของชีวิตที่เรียกว่า 6 คูณ 2 แล้ว ต้องน�ำมาต่อยอด ขยาย
ผลพัฒนาเครือข่าย โดยให้ผู้น�ำชุมชนรวมถึงประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมการพัฒนานั้นเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชนอื่นๆ ข้าง
เคียง ในการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานงานของเครือข่าย รวมถึงควรมีการจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่าย
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชน อบต. เป็นต้น และท�ำการประเมินเพื่อเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
142 วารสารร่
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

4 ด้าน คือ 1) ด้านจิตใจและสังคม มีตัวชี้วัดจ�ำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ 1.1 มีความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน 1.2
มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน 1.3 มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก 1.4 ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย 1.5 มีคุณธรรม/จริ
ธรรม 1.6 มีคนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดอบายมุข 1.7 มีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด
คือ 2.1 มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 2.2 มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ 2.3 มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของ
หมู่บ้าน 2.4 มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย 2.5 มีการด�ำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มที่มีการด�ำเนินงานใน
ลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 3) ด้านการเรียนรู้ 7 ตัวชี้วัด คือ 3.1 มีข้อมูลชุมชน 3.2 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ชุมชนและแผนชุมชน 3.3 มีการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า 3.4 มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 3.5
มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 3.6 มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา 3.7 มีการปฏิบัติตาม
หลักการของการพึ่งตนเอง และ 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวชี้วัด คือ 4.1 มีจิตส�ำนึกของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 4.3 มีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมของชุมชน 4.4 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อมีการพัฒนาทั้งบุคลากร มีเครือ
ข่ายเข้าร่วมแล้ว ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการชุมชน โดยจัดท�ำสือ่ รูปแบบต่างๆ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนี้สามารถสามารถน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปสู่การบูรณาการ การใช้ชีวิตของชุมชนและการบริหารจัดการในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (2554)
พบว่า บทบาทของพระสงฆ์มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมาก สัญญา จารุจินดา (2551) พบว่า แนวทาง
การบริหารจัดการในการน้อมน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ แนวทางการพัฒนาครูในการน้อมน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ด้านบริหารงานวิชาการ คือ จัดประชุมทางวิชาการทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงบประมาณ คือ ส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงานบุคคล คือ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน ด้านบริหารทั่วไป คือ ส่งเสริมให้ครูท�ำงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ความคิดเห็นการมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพืน้ ทีป่ กครององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซงุ ของ
ประชาชนในพืน้ ที่ พบว่า วัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไม้ซุงในระดับมาก การให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงส�ำหรับฐานรากของชีวิตที่เรียกว่า 6 คูณ 2 อยู่ในระดับมาก และมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำการประเมิน
ด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูปของชุมชนในทุกรูปแบบและอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ เพื่อให้ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ในการด�ำเนินชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทุกภาคส่วนควรร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในจัดทําแผนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แบบมีส่วนร่วม
แก่สมาชิกชุมชนให้ชัดเจน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมพื้นฐาน 6 คูณ 2 และการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
3. ทัง้ วัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ควรสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการพัฒนา
โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข่าวสาร ข้อมูล และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถ
แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองไม้ซุง
และสำ�นักงานพัฒนาชุมชน อำ�เภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Sufficiency Economy Movement in Nongmaisung Sub-district Administrative Organization with the Participation of Nongmaisung Temple, Nongmaisung
Sub-district Administrative Organization and the Office of Community Development Uthai District, Phranakhon Si Ayutthaya Province
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