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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชนบ้านวังนํ้าแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
จัดทําคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) พัฒนาชุมชนบ้างวังนํ้าแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่า
มะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินการขับเคลื่อนการเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินประสิทธิภาพตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลมาเขียนเชิงพรรณนา อธิบายลักษณะของสิ่งที่ได้
ศกึษาโดยเฉพาะ  

ผลการวิจัยจากการถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ชุมชนต้นแบบทั้งสองชุมชนมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นชุมชนต้นแบบ มีการรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่าง
ย่ังยืน มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนชุมชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการดํารงชีวิต
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการถอดบทเรียนจากชุมชน
มาสรุปแนวคิดร่วมกัน และนําข้อมูลมาจัดทําคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ชุมชนต่างๆ ได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนที่ต้องการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยความสําเร็จสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จากนั้นผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายของชุมชนบ้านวังนํ้าแดง หมู่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยคัดเลือก
ครัวเรือนจํานวน 30 ครัวเรือน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของชุมชน โดยมุ่งที่จะ
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พัฒนาสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านจิตใจและสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ   
ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนเป็นอย่างดี และเม่ือกลุ่มครัวเรือนต้นแบบนําไปขยายผลก็จะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มชาวบ้าน
เกิดความสนใจ  และดําเนินชีวิตตามแนวทางชีวิตแบบพอเพียงโดยน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างย่ังยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุข และเป็นแนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป 
คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน ชุมชนต้นแบบ คู่มือชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The study on “Reproducing Effective Lesson on Sufficiency Economy for 
Developing Wangnumdaeng Community, Moo 5, Thamkeua sub-district, Klongklung 
district, Kamphaengphet province,” had the following objectives: 1) to reproduce the 
effective lesson on sufficiency economy, 2) to make a manual on community model 
of sufficiency economy, and 3) to develop Wangnumdaeng community Moo 5, 
Thamakeua sub-district, Klongklung district, Khamphengphet province as a 
community model of sufficiency economy. Tools used were questionnaires, 
conducting activities on exchange on learning of ideas in carrying out a community 
model of sufficiency economy and evaluation of their effectivity following key 
indicators of achievement. On data analysis were done by describing, explaining 
characteristics of things studied in particular. 

Results of the study on reproducing effective lesson on sufficiency economy 
showed that community model of two communities have strong leaders with 
community management skills motivating the development of sufficiency economy  
to be community models where there were cooperation of professional groups that 
generate sustainable incomes for the community people to have quality lives and 
sufficient financially gaining responsibility toward environmental conservation making 
their communities known fir sufficiency economy 

In addition, the researchers used the knowledge obtained from the interview 
and reproducing effective lesson from the community and compiled them as a 
manual to guide the locals in developing their communities as model communities 
of sufficiency economy which comprised of guidelines for community development 
based on sufficiency economy, on motivating the community of sufficiency economy 
and factors in achieving an effective community model of sufficiency economy. 

Activities on exchange of lessons on community model of sufficiency 
economy for the households in Wangnumdaeng Community, Moo 5, Thamkeua sub-
district, Klongklung district, Kamphaengphet province were held to have 
understanding and cooperation in community development. In achieving this 30 
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households were chosen to motivate community models of sufficiency economy 
and committees with goals were established. Four aspects geared for achievement 
included emotion and society, economy, learning or mastering, and natural and 
environmental resources. Cooperation for community development was present in 
the community since the people were determined in practicing the principles of 
sufficiency economy by cherishing the ideology of sufficiency economy that made 
the people live quality lives happily. 
Keywords: community development, community model, manual on community 
model, sufficiency economy 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดีพอสมควร คือไม่มีผลใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริต ต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสม และต้องดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและ
ความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลท่ีเกิดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้เพ่ือจุดประกายให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะนําไปสู่การยอมรับ และการนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจังซ่ึงจากการศึกษาผู้วิจัยได้
สํารวจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้คัดเลือกมาสําหรับการทําการศึกษาวิจัยจํานวน  
2 แห่ง เพ่ือนํามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ บ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 
ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม 
จังหวัดกําแพงเพชรเพราะว่าท้ัง 2 ชุมชน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซ่ึงชุมชนบ้านโพธ์ิ
พัฒนาฯ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดี กินดี ในปี 2550
และระดับพออยู่ พอกินในปี 2557 และพัฒนามาเป็น ระดับอยู่ดี กินดี ในปี 2558และชุมชนบ้านบ่อ
แก้วฯ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดี กินดี ในปี 2556 และ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยู่เย็น เป็นสุข เม่ือปี 2557 จากการลงพ้ืนที่สํารวจ
เบื้องต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจชุมชนดังกล่าวเพ่ือถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ําแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร ต่อไป 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เวคิน วัชรเวโรจน์ ผู้นําชุมชนบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับในชีวิตประจําวัน
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เพราะว่าประชาชนในชุมชนประสบกับปัญหาความยากจน และทางผู้นําชุมชนยังได้เก็บข้อมูลความ
จําเป็นพ้ืนฐานของชุมชน (จปฐ.) แล้วพบว่าตกเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่า โดยมีเครื่องช้ีวัดข้อมูล จปฐ. 
เป็นเคร่ืองมือช้ีวัด ประชาชนมีการบริโภคและใช้จ่ายอย่างเกินตัว ก่อให้เกิดหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ําส่งผลกระทบทําให้  ค่าครองชีพสูงขึ้น ทําให้หลายครอบครัวต้องประสบ
กับภาวะหน้ีสิน จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้นําชุมชนได้หารือร่วมกับคนในชุมชน และได้ข้อสรุปที่จะ
ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน โดยน้อมนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดํารงชีวิต เริ่มจากการพึ่งตนเองเป็นสําคัญ คือ การพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ สามารถพ่ึงตนเองในด้านการดํารงชีวิต ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้หลักการ
พ่ึงตนเองให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ จึงได้นําแผนพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านมาปรับปรุงแก้ไข และ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดการประเมินของกระทรวงมหาดไทยใน
การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณทั้งภายในและภายนอกชุมชนจนโครงการ
สําเร็จผลบรรลุจัดทําโครงการตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของโครงการจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอยู่ดี มีสุข ในปี 2558 จนทําให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนมีชีวิตท่ีดีขึ้นจึงถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน
บ้านโพธ์ิพัฒนาจะเน้นการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เริ่มจากการพ่ึงพา
ตนเองก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นที่ ว่า 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้ โดยไม่เดือดร้อน โดยต้องสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือต้ังตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่มุ่งหวังแต่จะทุ่มสร้าง
ความเจริญ  
ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว  

ชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชรเป็นหมู่บ้าน
หน่ึงท่ีมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองจากวิถี
ของชุมชนท่ีมีอยู่ สืบค้นหาศักยภาพของตน เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยใช้เวทีประชาคมเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยน ทบทวน และกําหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน บ้านบ่อแก้วมีการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองจนมีผลงานท่ีเด่นชัด มีการพัฒนาชุมชนที่หลากหลายและประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างท่ี
ดีได้ สามารถเป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดี มีสุข เม่ือปี 2556 และพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยู่เย็น 
เป็นสุข เม่ือปี 2557 จาการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ทวี เที่ยงบุญ ผู้นําชุมชนบ้านบ่อแก้วฯ ให้ข้อมูลว่าการ
ทํางานของชุมชนจะเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย การทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน วัด และ
ตํารวจ ทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ ซ่ึงกิจกรรมที่สําคัญท่ีพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การรู้จักพ่ึงตนเอง ซ่ึงประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่พ้ืนเพเป็นคนอีสาน ที่มีการอยู่อย่าง
พอเพียง และทําอาชีพเสริมเป็นประจําอยู่แล้วก่อนท่ีจะเข้าประกวดเศรษฐกิจครัวเรือนต้นแบบ  
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
ทํานา ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ใช้สิ่งของท่ีจําเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
อีกทั้งมีการรวมกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนกับชุมชน คือ กลุ่มอาชีพทําไม้กวาด และเปลญวน 
ฯลฯ ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มสตรีที่ว่างงานในหมู่บ้านได้ริเริ่มที่จะทําอาชีพเสริม โดยได้รับการ
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สนับสนุนจากผู้นําชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก คือ กลุ่มอาชีพ จักสาน เลี้ยงจ้ิงหรีดการส่งเสริมให้ครัวเรือน
นําวัสดุ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น นําต้นคล้ามาใช้สานกระต๊ิบ เพ่ือให้
เกิดรายได้เสริม ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการออมทรัพย์ ซ่ึงในหมู่บ้านมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 
จํานวน 100 คน นอกจากน้ียังมีการออมด้วยตนเอง รวมทั้งลูกหลานได้มีการออมโดยฝากเงินใน
รูปแบบธนาคารชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี 
สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการชุมชน
ได้ และท่ีสําคัญคนในชุมชนเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และท่ี
สํ า คั ญ 
ยังเป็นการสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดความม่ันคง การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านวังน้ําแดงได้มี
การพัฒนาชุมชนโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทอเสื่อ การสานกระต๊ิบข้าวที่ถือเป็น
วัฒนธรรมของภาคอีสาน การทําไม้กวาด เปลญวน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาของการพัฒนาชุมชน ได้นําคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และ
ศิลปะต่างๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่า
และพร้อมท่ีจะแปรเป็นมูลค่าถ้ามีการจัดการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นสังคมยุคหลังสมัยใหม่ที่ผู้คนร้องหา 
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน 

ดังน้ันจากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับความสําเร็จของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร และชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร ในการเป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือพัฒนาชุมชนอ่ืนต่อไป การแก้ปัญหาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธีการถอดบทเรียน การเรียนรู้จาก
กลุ่มชุมชน การถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มผู้นําท่ีมีความรู้ ความชํานาญในเรื่องความสําเร็จของกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มที่มีส่วนทําให้บ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร และชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน เครื่องมือและเทคนิคในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนผ่านเกณฑ์
ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดจนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ แล้วนําข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้มาสร้างเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้สู่
ความสําเร็จของชุมชน โดยจัดทําเป็นคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียงเพ่ือเกิดการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงผู้วิจัยได้สํารวจความต้องการพ้ืนที่ในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และได้คัดเลือก
ชุมชนท่ีต้องการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้วิจัยได้ผลการสํารวจ คือ 
บ้านวังนํ้าแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชนให้เป็น
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้
จากการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทํามาหากิน 
หนี้สิน และอยู่อย่างมีความสุข รอดพ้นความวิกฤต ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ือจัดทําคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ําแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัด

กําแพงเพชร  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มที่ 1 คือ ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือประชากรที่มี
ภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 155 ครัวเรือน จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 525 คน เป็นเพศชาย 246 คน เพศ
หญิง 279 คน โดยการสํารวจข้อมูลจากความจําเป็นพ้ืนฐาน ระดับหมู่บ้านปี 2557  
 กลุ่มท่ี 2 คือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือประชากรที่มี
ภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 202 ครัวเรือน จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 1,013 คน เป็นเพศชาย 349 คน 
เพศหญิง 363 คน โดยการสํารวจข้อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอไทยงาม เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 
 กลุ่มท่ี 3 คือ ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มครัวเรือนต้น
ของชุมชนบ้านวังน้ําแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดยคัดเลือก
จากความต้องการของชุมชน จํานวน 30 ครัวเรือน 
 

กลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาคร้ังน้ี คือ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มผู้นําท่ีมี
ความรู้ความชํานาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงศึกษาเป็น
รายกรณีมีผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 19 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 1 คน 2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จํานวน 2 คน  3) คณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 8 คน 4) ประธานกองทุนหมู่บ้าน จํานวน 1 คน 5) 
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมู่บ้าน จํานวน 2 คน และ 6) กลุ่มครัวเรือนต้นแบบ จํานวน 5 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มผู้นําท่ีมี
ความรู้ความชํานาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงศึกษาเป็นราย
กรณีมีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 1 คน 2) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จํานวน 7 คน  3) กลุ่มครัวเรือนต้นแบบ จํานวน 4 คน และ 4) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ใน การพัฒนาในครั้งน้ี คือ ชุมชนบ้านวังนํ้าแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดยคัดเลือกจากความต้องการของชุมชน จํานวน 30 ครัวเรือน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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2) กระบวนการถอดบทเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้การเป็นชุมชนต้นแบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

3) คู่มือการถอดบทเรียนการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองปฏิบัติดําเนินการขับเคลื่อนการเป็นชุมชน

ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

5) แบบประเมินประสิทธิภาพตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ําแดงฯ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
บทสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องของความสําเร็จของกลุ่มเศรษฐกิจในการเป็นเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และ
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร แล้วนําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ผล จากการศึกษาบริบทของชุมชนด้านต่างๆ การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์
ที่สร้างความสําเร็จ แล้วจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยเขียนเชิงพรรณา อธิบายลักษณะของสิ่งที่ศึกษาโดยเฉพาะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

สภาพท่ัวไปของพื้นที่ศึกษา 
บริบทชุมชนบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 

บ้านโพธ์ิพัฒนา ต้ังขึ้นเม่ือปีพ.ศ. 2507 โดยมีนายหล่ํา วรวาท เป็นผู้ริเริ่มในการก่อต้ังหมู่บ้าน และมี
กํานันสําลี โพธ์ิอ่วม ได้ทําการขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านโคนใต้ พร้อมท้ังต้ังช่ือหมู่บ้าน เพราะเห็นว่า
เม่ือแยกออกจากบ้านโคนใต้แล้วหมู่บ้านจะต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าจึงให้นามสกุลของท่านมาเป็น
ช่ือหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนา ซ่ึงบ้านโพธิ์พัฒนาอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร ประมาณ30 กิโลเมตร  
มีขนาดเนื้อท่ีประมาณ 5,073 ไร่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านปล้องพัฒนา 
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านหงส์ทองเจริญ และทิศ
ตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านโคนใต้ บ้านโพธ์ิพัฒนามีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 155 ครัวเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ย 110,914 บาท/คน/ปี และในหมู่บ้านยังมีประเพณี
เทศกาลประจําปีคือ 1) ประเพณีสงกรานต์ ซ่ึงเป็นประเพณีสรงนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จะจัด
ขึ้นท่ีวัดโพธ์ิพัฒนาในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี 2)ประเพณีทําบุญกลางบ้าน จะจัดข้ึนในช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี ก่อนที่ เกษตรกรจะลงมือทําไร่ไถนา สถานที่สําหรับการจัดคือ อาคาร
อเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน โดยในช่วงเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน และในตอนเช้าจะนิมนต์พระมาฉันเช้า เป็นอันเสร็จพิธี  

บริบทชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า บ้านบ่อแก้ว ต้ังขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. 2506 ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดอุดรธานี ซ่ึง
ชาวบ้านได้พากันไปขุดบ่อนํ้า และเม่ือขุดลงไปพบน้ําสะอาดเหมือนแก้ว จึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านว่าบ้าน 
บ่อแก้ว โดยบ้านบ่อแก้วนี้อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร ประมาณ 52 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก
อําเภอไทรงาม 11 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านวังโขน ตําบลหนองคล้า ทาง
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 10 บ้านบ่อแก้วพัฒนา ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านไร่นาขวัญ และทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 8 บ้านแก้วสระ ตําบลพานทอง อาชีพเริ่มแรกของชาวบ้านคือการทํานา แต่
ในปัจจุบัน มีการทําไร่อ้อย และบางส่วนยังมีการทําหัตถกรรมไม้กวาด สานกระต๊ิบ และทอเสื่อกก  
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ผลการศึกษาความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ชุมชน

บ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในอดีตเป็นหมู่บ้านท่ีมีความ
ยากจน ตกเกณฑ์ประเมินมาตรฐานข้ันตํ่าข้อมูลความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซ่ึงเป็นข้อมูลของ
ประเทศที่ใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกครัวเรือน พบว่า 4 ประเด็นแรกที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ คนใน
ครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14 รองลงมาคือ คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป 
มีอาชีพและรายได้ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67  คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นด่ืมเป็นครั้ง
คราว) ไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48 และคนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและ
รายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 ตามลําดับ จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน
เวคิน วัชรเวโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ซ่ึงในตอนนั้นได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาของชุมชน
สังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน พบว่าคนในชุมชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายมากกว่ารายรับ โดยจะมี
การซ้ือพืชผักสวนครัวมาทําอาหาร เช่น ใบกระเพรา โหระพา พริก มะนาว ตะไคร้ เป็นต้น ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้ประชาชนในชุมชนสามารถปลูกกินเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงได้ร่วมกับผู้ นําชุมชน 
นําแผนพัฒนาชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มา
ประยุกต์ปรับใช้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายมุ่งท่ีจะพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
5 ประเด็น ได้แก่ 1)สร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยหลักการพ่ึงตนเอง ในการแก้ปัญหาความยากจน
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2)ชาวบ้านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลดละเลิก
อบายมุข 3)จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4) การบริหารจัดการชุมชน
โดยคนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ด้วยตนเอง และสามารถทําเป็นต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการชุมชนได้ และ 5)เป็นต้นแบบในการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ 
ต่อไป  

ชุมชนมีการดําเนินการสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์การ
ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ
และสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการถอด
บทเรียน พบว่า มีการดําเนินงานสู่การพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับกินดี 
อยู่ดี โดยมีการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด ซ่ึงจะต้องผ่าน 17 ตัวช้ีวัด และชุมชนได้ผ่าน 22 
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ด้านจิตใจและสังคม มี 7 ตัวช้ีวัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 7 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ ชุมชนมีความสามัคคีและกําหนดความต้องการร่วมกัน ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้มีการออกกฎ ระเบียบร่วมกัน และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงจารีต 
วัฒนธรรม ประเพณีที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา และมีการปฏิบัติร่วมกันชุมชนได้มีการจัดต้ังกองทุน
จํานวน 9 กองทุน คือ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ต่อยอด 
กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนประปาหมู่บ้าน กองทุน
ชุมชนพอเพียง กองทุนอยู่ดีมีสุข กองทุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน และกองทุนมิยาซาวา
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โดยชุมชนจะยึดม่ันหลักการประชาธิปไตย ในการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
ข้อเสนอโครงการของหมู่บ้าน ชุมชนมีการต่ืนตัว รู้จักรักษาสิทธ์ิหน้าท่ี และเสรีภาพทางการเมือง ซ่ึง
คนในชุมชนยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทั้งหมู่บ้าน ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีและมารยาท โดยประชาชนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน 
เช่น ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสรงนํ้าพระ ประเพณีบุญบ้ังไฟ 
ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีทําบุญกลางบ้าน 
สลากภัตผลไม้และประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้นซ่ึงชุมชนมีการออกกฎ ระเบียบร่วมกันเพ่ือ
ลดอบายมุข ได้แก่ห้ามเล่นการพนันในงานศพ ไม่ให้ด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ในวัด และจัดโครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา จนได้ถูกประกาศว่าเป็นหมู่บ้านศีล 5 และชุมชนมีความเช่ือม่ันในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนําไปปฏิบัติใน
ครัวเรือน เช่น การปลูกผักสวนครัว 5 อย่าง การผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

ด้านเศรษฐกิจมี 5 ตัวช้ีวัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่
ชุมชนได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนเป็นประจํา โดยได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการให้ความรู้แก่คนในชุมชน และจัดทํา
คู่มือการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือบันทึกบัญชีภายในครัวเรือนชุมชนมีกิจกรรมเพ่ือลดรายจ่ายใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถสร้างรายได้เพ่ิม ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การทําน้ํายาล้างจานเลี้ยงไก่ 
เลี้ยงหมู ทํานํ้าหมักชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงจ้ิงหรีด การรวมกลุ่มสานตะกร้า กลุ่มตัดยางรถยนต์ กลุ่มเผาถ่าน 
นํ้าส้มควันไม้ กลุ่มขนมทองม้วน กลุ่มทําขนมข้าวเกรียบ การทําน้ํายาดันฝุ่น (ถูพ้ืน)กลุ่มอาชีพ ชุมชน
มีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบอาชีพร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งด้านการผลิต การตลาด  
การจัดการ และเงินทุนเพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้นโดยมีการดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ จํานวน  
3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านโพธ์ิพัฒนา กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้าน
โพธ์ิพัฒนา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกอ้อยบ้านโพธ์ิพัฒนา และชุมชนมีกิจกรรมการออมท่ี
หลากหลายเช่นออมวันละ 1 บาท การออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่
สมาชิก และรณรงค์ให้ลดการกู้ยืมนอกระบบ 
 ด้านการเรียนรู้มี 7 ตัวช้ีวัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน 6 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ชุมชนมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน มีแผนชุมชน และนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อบกพร่อง มีรายงานการ
พัฒนาชุมชนนําข้อมูลและแผนชุมชนมาใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาชุมชน และการจัดทําโครงการ
แก้ปัญหาต่างๆแต่ชุมชนไม่ผ่านตัวช้ีวัดในเรื่องการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น.ซ่ึงทางชุมชนช้ีแจง
ว่าชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอเส่ือกก การสานทางมะพร้าว การกองแฝกมุงหลังคา การทํา
บ้ังไฟ และหมอเป่า เสก พ่น แต่ไม่มีจดบันทึกอย่างชัดเจนชุมชนได้มีการจัดสถานที่สําหรับเป็นศูนย์
การเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ให้แก่คนในและนอกหมู่บ้านชุมชนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ โดยส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนเข้าร่วม
อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานของชุมชน เพ่ือพัฒนาตนเองและการเป็น
ผู้นํา ชุมชนได้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระดับกลุ่ม/เครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา และชุมชนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ชุมชนและเม่ือพบปัญหาก็สามารถที่แก้ปัญหาเองได้ มีการจัดแผนชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



219 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวช้ีวัด มีการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่าน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ชุมชนมีกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วางแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และมีการทํากิจกรรมร่วมกับเยาวชนรวมท้ังได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น 
รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยใช้หลอดไฟประหยัด และส่งเสริมให้ใช้จักรยานในระยะทางใกล้  ๆ
เพ่ือลดการใช้พลังงานและยังทําให้สุขภาพดีอีกด้วยชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้การจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการก่อให้เกิดรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทํานํ้าส้มควันไม้ เป็นต้น จากการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทําให้ชุมชนบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบล คณฑี อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ได้รับการยกย่องให้เป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับพออยู่ พอกิน ประจําปี 
2557 ระดับกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2558 

จากการศึกษาชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน ซ่ึงพ้ืนฐานของคนอีสานเป็นคนทํามาหากิน 
คนในชุมชนจึงไม่มีปัญหาเรื่องการครองชีพ จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ทวี เที่ยงบุญ ผู้ใหญ่บ้านต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน พบว่า ทุกครัวเรือนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ทุกครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ของ
คนในชุมชน คือ การทํานา การปลูกอ้อย และมีอาชีพเสริมในเวลาว่างหรือช่วงหยุดพักจากการทํานา 
การปลูกอ้อย ได้แก่ การทําไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง ทอเสื่อ เลี้ยงจ้ิงหรีด เป็นต้น ทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน จากความพร้อมนี้ทางกลุ่มผู้นําชุมชนจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะพัฒนาชุมชน โดย
เริ่มจากการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือจัดทําโครงการในการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งส่งกลุ่มพัฒนาในชุมชนไปศึกษาดูงาน ได้แก่ การทําแก๊ส
จากขี้หมู การติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพ่ือเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่การนํามา
ประยุกต์ใช้น้ันค่อนข้างยาก มีผู้ทําแก๊สจากขี้หมูเพียงรายเดียว ดังน้ันกลุ่มผู้นําชุมชนและกลุ่มชุมชน
ต้นแบบจึงร่วมกันคิดว่าควรไปศึกษาดูงานในอาชีพที่สามารถทําได้และเหมาะสมกับชุมชนบ้านบ่อแก้ว 
ก็พบว่าอาชีพที่ไปศึกษาดูงานแล้วนํากลับมาทําได้ คือ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในโอ่ง การเลี้ยงไข่ไก่ 
การเลี้ยงจ้ิงหรีด ซ่ึงสามารถทําได้ง่ายกว่า และหลังจากการศึกษาดูงานคนในชุมชนก็สามารถทําได้จริง 
หลังจากน้ันคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดทําป้ายคุ้ม มีการแต่งต้ังหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้มเพ่ือเป็นผู้ดําเนินงาน
และประสานงาน มีการปลูกผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือนทุกครัวเรือนอย่างจริงจังรณรงค์เรื่อง
ส่ิงแวดล้อมและความสะอาดในหมู่บ้าน มีการจัดประกวด ทําให้คนในชุมชนเกิดการแข่งขันที่จะ
พัฒนา แข่งขันที่จะสร้างอาชีพมีรายได้ จึงทําให้ชุมชนน้ีสามารถที่จะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้อย่างจริงจัง โดยชุมชนมีเป้าหมายการดําเนินงานของชุมชน มุ่งที่จะพัฒนาสู่
การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาชุมชนที่หลากหลาย 
มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งและประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างท่ีดี 2)ระบบการจัดการที่
ดีในด้านกองทุนต่างๆ สามารถเป็นต้นแบบได้ 3)การจัดระเบียบหมู่บ้านที่น่าอยู่โดยใช้กติการ่วมกัน
และ4) เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนอ่ืนได้ร่วมเรียนรู้ต่อไป 
การดําเนินการสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับกินดี อยู่ดีในปีพ.ศ.2556 โดยมี
การประเมินตัวช้ีวัด 23 ตัวช้ีวัด ซ่ึงจะต้องผ่าน 17 ตัวช้ีวัด ซ่ึงชุมชนสามารถผ่านท้ัง 23 ตัวช้ีวัด 
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ด้านจิตใจและสังคม มี 7 ตัวช้ีวัด ชุมชนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจผ่าน 7 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ มีการประชุมวางแผนร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ  
มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ร่วมกันเสนอและปฏิบัติร่วมกัน จํานวน 10 ข้อก่อให้เกิดความสงบสุข ชุมชน
มีกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองกองทุนสัจจะออมทรัพย์เงินล้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและกองทุนแห่งความเกื้อกูลบ้านบ่อแก้วชุมชนได้มีการส่งเสริม
การใช้สิทธ์ิเลือกต้ังในทุกระดับ โดยเน้นไม่ให้มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง การบริหารงานของผู้ใหญ่บ้าน
เป็นแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยคนในชุมชนจะยึดม่ันคุณธรรมและจริยธรรม
อันดีงามปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทั้งหมู่บ้าน ปฏิบัติตามวัฒธรรมประเพณีและมารยาทได้แก่เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวัด โรงเรียน หมู่บ้าน เช่น ปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านการบําเพ็ญ
ประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย เช่น การจัดงานรดน้ํา 
ดําหัวผู้สูงอายุ การจัดงานวันพ่อ และการจัดงานวันแม่ มีการประดับธงแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่สําคัญ รวมไปถึงจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น 
งานทอดกฐิน งานทําบุญตักบาตรในวันพระ วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีบุญบ้ังไฟท่ีสืบทอดมาแต่
สมัยก่อน มีการรณรงค์ใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาอีสาน) และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีกลุ่มและองค์กรท่ีปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
เพ่ือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมกับยาเสพติด สังเกตการณ์รายงานพฤติกรรม
ของกลุ่มเสี่ยงภายในพ้ืนที่ คัดกรองผู้เสพเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านเบาบางและหมดสิ้นไป ซ่ึงในปี 2547 ชุมชนได้รับพระราชทางขวัญถุงตามโครงการกองทุน 
แม่แห่งแผ่นดิน เพราะชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้เพ่ือเอาชนะวิกฤตปัญหายาเสพติดได้ เรื่องการ
แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ติดยาเสพติด และกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และชุมชนมีการนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ส่งเสริมและรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ี
สืบทอดและสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การสืบสานภูมิปัญญากระต๊ิบข้าวอีสานจากต้นคล้า และ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ทั้งในด้าน
การประกอบอาชีพ และการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ด้านเศรษฐกิจ มี 5 ตัวช้ีวัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ชุมชนได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน และสามารถท่ีจะวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้รวมทั้งจัด
กิจกรรมเพ่ือลดรายจ่ายในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การประหยัดนํ้า 
ประหยัดไฟ ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการทํานา และมีกิจกรรมสร้างรายได้เพ่ิม ได้แก่ การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา 
เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงจ้ิงหรีด สานกระต๊ิบ ทําไม้กวาด เปลญวน การทําดอกไม้ประดิษฐ์จาก
รังไหม โมบายหลอดสี ชุมชนได้ส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนและคนในหมู่บ้านไปศึกษาดูงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือได้เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบอาชีพร่วมกันทั้งด้านการผลิต 
การตลาด การจัดการ และเงินทุน เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้น มีการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน  
3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดอ่อนบ้านบ่อแก้ว กลุ่มจักสานบ้านบ่อแก้ว และ
มีการออมทรัพย์ จํานวน 100 คน โดยเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์การผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
โครงการชุมชนพอเพียง กองทุนหมู่บ้าน นอกจากน้ียังมีการออมด้วยตนเอง รวมท้ังลูกหลานโดยการ
ฝากเงินในรูปแบบธนาคารชุมชน 

ด้านการเรียนรู้ มี 7.ตัวช้ีวัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน มีแผนชุมชน มีการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือหาข้อบกพร่องในการจัดทํา
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แผนพัฒนา มีแผนการพัฒนาหมู่บ้าน ปฏิทินการจัดทําแผนประจําปี มีรายงานการพัฒนาชุมชน 
ผลงานกิจกรรมท่ีได้รับรางวัลต่างๆ มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาสืบทอด
และสานต่อมาจนปัจจุบันและมีการนําข้อมูลจากการจัดทําแผนชุมชนมาใช้ในการตัดสินใจในการ
พัฒนาชุมชน และการจัดทําโครงการแก้ปัญหาต่างๆ ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีปราชญ์
ชุมชน รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 1) นายบุญธรรม วงค์จันทร์ มีความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ประเพณี 2) นางไหม เทิศด้วง มีความรู้เรื่องการทําบายศรีสู่ขวัญในพิธีต่างๆ และงานฝีมือ  
3) นางปาน โสดาจันทร์ มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณี  และการทําบายศรี  4) นายทอง สาขํา  
มีความรู้เรื่องงานช่างไม้ และการสร้างบ้าน 5) นายสุริยันต์ คิวเข้ม มีความรู้เร่ืองการสะเดาะเคราะห์ 
ต่อชะตา และหมอนํ้ามัน 6)นายทองไสย์ มาป้อง มีความรู้เรื่องการทําผ้าไหม และการเลี้ยงหม่อน 7) 
นายแปลง สีเชียงสา มีความรู้เร่ืองการสานกระต๊ิบข้าว 8) นางสมร จําปาม่ัน มีความรู้เรื่องการทอเสื่อ 
การทอผ้า และ 9) นางหนูพิน นาคไธสง มีความรู้เรื่องการทําไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดดอกหญ้า ชุมชนได้
มีการจัดสถานที่สําหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ให้แก่คนในและ
นอกหมู่บ้าน โดยจัดทําเป็นศูนย์เศรษฐกิจครัวเรือนพ่ึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบครบ
วงจร เปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน ชุมชนอ่ืนได้เข้ามาศึกษา มีจุดการเรียนรู้การทํากระต๊ิบข้าว จุดการ
เรียนรู้หมอดินอาสา  จุดการเรียนรู้การทําบัญชีครัวเรือน จุดการเรียนรู้ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาสินค้าในกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น การทําไม้กวาด การทําเปลญวน ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ โดยส่งเสริม
ให้ผู้นําชุมชนเข้าร่วมอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานของชุมชน และเพ่ือ
พัฒนาตนเองและการเป็นผู้นํา มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระดับกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน วัด โรงเรียนในชุมชน องค์กรและสถาบันการศึกษา  ชุมชนมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชนและเม่ือพบปัญหาก็สามารถที่แก้ปัญหาเองได้ มีการบริหารจัดการชุมชน ซ่ึงคนใน
ชุมชนมีความรัก สามัคคี สามารถแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการชุมชนได้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวช้ีวัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่าน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นทุกครัวเรือน และจัดให้มี
การดูแลรักษาแหล่งนํ้าของตนเองและแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ มีการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ใช้น้ํา มีการออกกฎ ระเบียบ ให้ประชาชนคนใน
หมู่บ้านร่วมกันยึดถือปฏิบัติร่วมกัน มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านน่าดู 
สวยสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนได้รณรงค์การลดใช้พลังงานเช่น ประหยัดไฟโดยใช้หลอด
ประหยัดไฟ และส่งเสริมให้ใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆ เพ่ือเป็นการลดใช้พลังงานอีกท้ังยังส่งเสริม
ให้สุขภาพดีอีกด้วย ชุมชนสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็น
สินค้าเพ่ือจําหน่าย รวมทั้งการปลูกทดแทนเพ่ือเป็นทุนสําหรับผลิตสินค้าที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกต้นคล้าไว้หัวไร่ปลายนา เพ่ือมาเป็นวัสดุในการสานกระต๊ิบข้าว และการปลูกต้นตาลสําหรับ
ทําตู๋กระต๊ิบข้าว การปลูกมะพร้าวเพ่ือทําไม้กวาด การปลูกไผ่เพ่ือทําด้ามไม้กวาด รวมทั้งการปลูก 
ไม้ยืนต้นเพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่ดีในชุมชน จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 ระดับอยู่ดี กินดี 

จากการศึกษา พบว่า ชุมชนทั้งสองชุมชนต้นแบบมีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคีใน
ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ครัวเรือนมี
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ความสุขและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 
ที่สําคัญชุมชนมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการดํารงชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยท้ังสองชุมชน
มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นชุมชนต้นแบบ คือ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ตัวเองและภายในชุมชนด้วยการเริ่มจากการพ่ึงตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสําเร็จ  
2) การรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มอาชีพในชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีการผลิต การพัฒนาผลผลิต และ 
มีช่องทางกระจายสินค้า ทําให้ครัวเรือนและชุมชนเกิดรายได้ 3) ชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่ขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม จนบรรลุเป้าหมาย 4) มีกฎระเบียบ 
กติกาของชุมชน ที่ใช้สําหรับจัดระเบียบหมู่บ้านให้น่าอยู่โดยใช้กฎ กติการ่วมกัน 5) การบริหารจัดการ
ชุมชนโดยคนในชุมชน ขับเคลื่อนหรือทํากิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ทําให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และปัจจัยแห่งความสําเร็จในการเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ1) ชุมชนมีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) ประชาชนในชุมชนให้ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมี
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเองได้3) ศักยภาพของผู้นํา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ต้องมีความเป็นผู้นําในการขับเคลื่อน การเชิญชวน
ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 4) งบประมาณสนับสนุนในการ
จัดทําโครงการจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย และ  
5)มีพ้ืนที่สําหรับการสาธิต เวทีการเรียนรู้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ การเลียนแบบที่จะประสบความสําคัญ 
เช่น การมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 
 สรุปผลการพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ําแดง 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 ครัวเรือน ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทําความเข้าใจและการศึกษาปัญหาของชุมชน 
พบว่า ชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่รู้จักการออมที่ถูกวิธี ผู้วิจัยศึกษาและร่วมกันกับกลุ่ม
ครัวเรือนต้นแบบวางแผนการพัฒนาชุมชน จากการวางแผนได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา  
มีกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้รู้จักการ
วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย รู้จักวิธีการออมท่ีถูกวิธี จากการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมดให้
ความสนใจและสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนได้ด้วยตนเอง ทั้งหมด 30 ครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายยังไม่ค่อยเกิดความเข้าใจ จํานวน 5 ครัวเรือน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเสนอแนะการนํา
หลักการวิเคราะห์เพ่ือง่ายต่อการนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนั้น 

2. จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ได้แก่ การทําขนมคัพเค้ก ขนมเครปเค้กและ
การทําดอกไม้ประดิษฐ์ จากการติดตามผลพบว่า มีจํานวน 2 ครัวเรือน ที่นําอาชีพเสริมไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตจริง  ซ่ึงมี 1 ครัวเรือนที่ได้ทําขนมเครปเค้กและอีก 1 ครัวเรือนทําขนมคัพเค้ก โดยจะส่ง
ให้กับร้านเบเกอร่ีต่างๆ ในเขตตลาดท่ามะเขือ ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จากการติดตาม
ประเมินผลพบว่าครัวเรือนดังกล่าวมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพเสริม จากการสัมภาษณ์พบว่าชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุมชนบ้านวังนํ้าแดงนั้นคณะผู้วิจัยได้นําโครงการพัฒนาลงสู่
ชุมชนเพ่ือพัฒนากลุ่มครัวเรือนต้นแบบพบว่า เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่การนําความรู้ที่ได้รับ 
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ไปใช้ต่อน้ันถือว่าน้อยมากจาก 30 ครัวเรือน นําไปใช้จริงได้เพียง 2 ครัวเรือนเท่าน้ัน ฉะน้ันจะต้องมี
วิธีการขยายผลความรู้หรือการผลักดันการนําไปใช้ได้จริง การนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงจะ
สามารถทําให้ชุมชนมีชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุขจนสามารถเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ในอนาคต 

การจัดทําคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้นํา

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการถอดบทเรียนจากชุมชนมาสรุปแนวคิดร่วมกัน และนํา
ข้อมูลมาจัดทําคู่มือ เพ่ือนําแนวคิดวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท่ีต้องการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงคู่มือประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยความสําเร็จ  ซ่ึงมีประเด็นสําคัญสรุปเป็นขั้นตอนการดําเนินงาน
สู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นสําคัญ 6 ประเด็น คือ1) ชุมชนต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็น สภาพปัญหาของชุมชน การดําเนินงานก่อน
การเป็นชุมชนต้นแบบ การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน และการดําเนินงานสู่การพัฒนา
ชุมชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมุ่งพัฒนา จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านจิตใจและสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และปัจจัยแห่งความสําเร็จ ศักยภาพในการพัฒนา
อาชีพจนสามารถสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2)หลักสําคัญในการสร้างชุมชนต้นแบบ 
จะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมสมาชิกชุมชน การเพ่ิมความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ิมโอกาส
หรือทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเ พ่ือการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน และท่ีสําคัญการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนต่างๆ 3)องค์ประกอบที่สําคัญของชุมชนต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จะต้องประกอบด้วยผู้นําท่ีดี มีศักยภาพความเป็นผู้นํา มีความรู้ ให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง4) ขั้นตอนการดําเนินงานสู่การพัฒนา จะต้องกําหนดพ้ืนที่หรือกลุ่มตัวอย่างที่จะพัฒนาก่อน
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา และประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีการกําหนดกิจกรรมและ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 5) กลยุทธ์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จากการวิเคราะห์สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ดังน้ี ชุมชนสร้างความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีการรวมกลุ่มจัดต้ังอาชีพในชุมชนมีการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หาช่องทางการกระจายสินค้า ทําให้ชุมชนเกิดรายได้ มีการจัดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีกฎ ระเบียบ กติกาของชุมชน ที่ใช้
สําหรับจัดระเบียบหมู่บ้านให้น่าอยู่ และมีการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน และ 6) ปัจจัยแห่ง
ความสําเ ร็จ  ชุมชนต้องมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในการพัฒนาอย่างชัดเจน  
ให้ความสําคัญและเช่ือม่ันในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วย
ตนเองได้ ผู้นําจะต้องมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
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มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําโครงการท้ังภายในและภายนอกชุมชน มีพ้ืนที่สําหรับการสาธิต 
เวทีการเรียนรู้ ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

 
ผลการพัฒนาชุมชนบ้างวังน้ําแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัด

กําแพงเพชร 
ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจชุมชนท่ีต้องการพัฒนาชุมชน และได้คัดเลือกมา 1 ชุมชนคือชุมชนบ้าน

วังนํ้าแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและการพัฒนาชุมชนพบว่าบ้านวังน้ําแดง
ก่อต้ังขึ้นประมาณ พ.ศ.2500 ประชาชนท่ีมาอยู่อาศัยส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี 
หมู่บ้านมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 1,386 ไร่ โดยมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 17 อําเภอทรายทองวัฒนา  
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 7 บ้านอู่สําเภา ตําบลท่ามะเขือ 
และทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านวังตะล่อม ตําบลวังยาง มีจํานวนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่จริง 127 
ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ส่วนน้ําประปามีใช้แต่ยังไม่ค่อยเพียงพอใช้นัก และยังมีใช้ไม่ครบ 
ทุกครัวเรือน การคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตในหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านจํานวน 1 แห่ง มีแม่น้ํากงจีนที่ใช้สําหรับการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือการทํา
นาและไม้ประดับ มีบางส่วนทําสวนและค้าขาย 

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยคัดเลือกครัวเรือน
จํานวน 30 ครัวเรือน เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานในการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี้ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของชุมชน โดยมุ่งที่จะพัฒนาสู่
การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 4 ด้าน คือด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  

ด้านจิตใจและสังคม มีการพัฒนาสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน 
โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกบทบาทการเป็นผู้นํา 
เชิญชวนให้ประชาชนสนใจและให้ความร่วมมือ กําหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน  

ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน สามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและนําความรู้ไปขยายผลต่อชุมชน มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ผู้ วิจัยได้
พัฒนาการทําอาชีพเสริม 2 อาชีพคือการทําขนม ได้แก่ ทําขนมคัพเค้ก ขนมเครปเค้ก และการทํา
ดอกไม้ประดิษฐ์ ซ่ึงทางกลุ่มครัวเรือนต้นแบบสามารถนําไปเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ในชุมชนมี
กิจกรรมการออมที่หลากหลาย เช่น กองทุนเงินล้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับ เงินเศรษฐกิจชุมชน กองทุนโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกลุ่ม
เกษตรกร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นระบบ มีการจัดการที่ชัดเจน 
มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนต่างๆ  การทําบัญชีของกองทุน เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
และโปร่งใสในกระบวนการทํางาน 

ด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ค้นหา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หาแนวทางร่วมกันในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการพัฒนาต่อไป 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานของ
ชุมชน 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการสร้ างจิตสํานึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของคนในชุมชน มีการจัดทําแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงในชุมชนมีนายบุญ เลี่ยมทอง ปราชญ์ชาวบ้านเร่ืองการสานของใช้จากไม้ไผ่ ก็ควรนําความรู้ 
มาพัฒนาสู่ครัวเรือนต้นแบบเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาชุมชนบ้านวังนํ้าแดง หมู่ที่ 5.ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี และเม่ือกลุ่มครัวเรือน
ต้นแบบนําไปขยายผลก็จะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มชาวบ้านเกิดความสนใจ  และดําเนินชีวิตตาม
แนวทางชีวิตแบบพอเพียง โดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงจะทําให้ชุมชน 
มีชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุข และเป็นแนวทางการพัฒนาการเป็น
ชุมชนต้นแบบต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการการถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนํามา
พัฒนาชุมชนบ้านวังนํ้าแดง หมู่ที่ 5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชรพบว่า 
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช มาประยุกต์ปรับใช้กับชุมชน โดยเริ่มจากการท่ีผู้นําชุมชนให้คนในชุมชนท่ีจะขอกู้ยืมเงินจาก
กลุ่มออมทรัพย์หรือกองทุนต่างๆ ในชุมชนจะต้องปลูกผักอย่างน้อย 5 อย่าง และส่งเสริมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน เพ่ือแสดงรายรับและรายจ่าย ทําให้คนในชุมชนตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของไสว เจริญศรี (2551) เรื่องแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับหมู่บ้าน บ้านนํ้าดิบ ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญคือ ด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ การลด
ค่าสาธารณูปโภคที่เกินความจําเป็นของครัวเรือน ฝึกอบรมบุตรหลานให้เห็นคุณค่าของเงิน ส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ไว้บริโภคเอง ด้านการเพ่ิมรายได้ ได้แก่ 
การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกพืชอายุสั้น การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตในอาชีพหลัก การเก็บ
ของใช้แล้วไว้ขาย เช่น ขวด พลาสติก แก้ว เศษเหล็ก ฯลฯ และการหาของป่าขาย เช่น เห็ด หน่อไม้ 
ผักจากธรรมชาติตามฤดูกาลและบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร มีการรวมกลุ่มกันทําอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการสาน
กระติบ ทําไม้กวาด เปลญวน และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
อาชีพที่สามารถทําได้และเหมาะสมกับชุมชนบ้านบ่อแก้ว หลังจากการศึกษาดูงานคนในชุมชนก็
สามารถนํามาประกอบอาชีพได้จริง คือการเล้ียงปลา เลี้ยงกบในโอ่ง การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงจ้ิงหรีด
ทั้งน้ีเพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้และสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี 
(2546) ที่กล่าวว่าความพอเพียงคือการศึกษาหาความรู้ที่จําเป็นต่อการทํางาน ไม่ว่าจากผู้รู้หรือแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆ จะช่วยให้การทํางานของบุคคลก้าวหน้าและได้ผลมากขึ้นหรือพูดง่ายๆ ว่าทฤษฎีเป็น
ส่ิงจําเป็นสําหรับการปฏิบัติและในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ส่งผลทําให้ทฤษฎีหรือ ข้อความรู้ขยายตัว
ออกไป จากนั้นผู้นําชุมชนร่วมกับคนในชุมชนพัฒนาชุมชน โดยการจัดทําป้ายคุ้ม และคัดเลือกหัวหน้า
คุ้มเพ่ือเป็นผู้ดําเนินงานและประสานงาน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ
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เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎีภาวะผู้นําเรื่อง
การมอบอํานาจของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) ที่กล่าวว่า หากผู้นํามีการมอบอํานาจให้แก่พนักงาน
อย่างจริงจังจะทําให้บรรยากาศในการทํางานมีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ซ่ึงมาจากการท่ีสมาชิกของกลุ่มหรือ
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้นําจะต้องสร้างสภาวะท่ี
จะกระตุ้นการสร้างเสริมและการปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี
ย่ิงขึ้นในองค์กรมีการปลูกผักส่วนครัวทุกครัวเรือนอย่างจริงจัง มีการรณรงค์สิ่งแวดล้อมและความ
สะอาดในหมู่บ้าน โดยมีการจัดประกวดเพ่ือให้ทุกคนเกิดการแข่งขันขันที่จะพัฒนาชุมชน จึงทําให้
ชุมชนนี้สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้  

ผลจากการถอดบทเรียนความสําเร็จ ทั้งสองชุมชนได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเอง ทั้งนี้เน่ืองจากทั้งสองชุมชนมีผู้นําชุมชนท่ีเข้มแข็ง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี และคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี ทําให้ชุมชนสามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ จนได้รับโล่ห์รางวัลการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุก
ระดับ คือการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเองสามารถพ่ึงตนเองได้และ
ดําเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน   

การพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ําแดง หมู่ที่ 5ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
จากการถอดบทเรียนความสําเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธ์ิ
พัฒนาและบ้านบ่อแก้ว โดยมุ่งพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนบ้านวังนํ้าแดงด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกบทบาทการเป็นผู้นํา 
กําหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน ส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ 
พัฒนาการทําอาชีพเสริมคือการทําขนมคัพเค้ก ขนมเครปเค้ก และการทําดอกไม้ประดิษฐ์ เพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ กิจกรรมการออมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน 
ค้นหาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
คนในชุมชน รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ทั้งน้ีเพ่ือให้คนในชุมชนบ้างวังน้ําแดง หมู่ที่ 5 
ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ี
กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร นั่นคือไม่มีผลใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในทั้งนี้ต้องอาศัยท้ังความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.การพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งสําคัญท่ีจะต้องมีคือการ
สนับสนุนจากผู้นํา และคนในชุมชนให้ความร่วมมือ 
 2. การดําเนินงานต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจะต้องใช้หลักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน จะทําให้การดําเนินงานน้ันจะประสบความสําเร็จ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวช้ีวัดท้ัง 23 ตัวช้ีวัด เพ่ือให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนต่อไปเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 
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