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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามา

พัฒนาชุมชนบ้างวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) จัดท าคู่มือชุมชนต้นแบบด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) พัฒนาชุมชนบ้างวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัด

ก าแพงเพชร เพ่ือให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมิน

ประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลมาเขียนเชิง

พรรณนา อธิบายลักษณะของสิ่งที่ได้ศึกษาโดยเฉพาะ  

ผลการวิจัยจากการถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า 
ชุมชนต้นแบบทั้งสองชุมชนมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือขบัเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นชุมชนต้นแบบ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้สมาชิกใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม จนชุมชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการถอดบทเรียนจากชุมชนมาสรุป
แนวคิดร่วมกัน และน าข้อมูลมาจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ชุมชนต่างๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้ใน



ชุมชนที่ต้องการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยความส าเร็จสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จากนั้นผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่ม
ครัวเรือนเปูาหมายของชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยคัดเลือกครัวเรือนจ านวน 30 ครัวเรือน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานของชุมชน โดยมุ่งที่จะพัฒนาสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี และเมื่อกลุ่มครัวเรือนต้นแบบน าไปขยายผลก็จะ
เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มชาวบ้านเกิดความสนใจ  และด าเนินชีวิตตามแนวทางชีวิตแบบพอเพียงโดยน้อมน า
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตที่ดี สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุข และเป็นแนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป 
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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 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. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย

กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง  หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร คือไม่มีผลใด ๆ 

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและ

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจ

ในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสม และต้องด าเนินชีวิตด้วย

ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้เพ่ือจุดประกายให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับ และการน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง  (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา,2542)  ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยได้ส ารวจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

และได้คัดเลือกมาส าหรับการท าการศึกษาวิจัยจ านวน 2 แห่ง เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง คือ บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และบ้านบ่อแก้ว 

หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร เพราะว่าทั้ง 2 ชุมชน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ ซึ่งชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนาฯ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 



ระดับ“อยู่ดี กินดี ”ในปี 2550และ ระดับ “พออยู่ พอกิน”ในปี 2557 และพัฒนามาเป็น ระดับ “อยู่ดี กินดี” 

ในปี 2558 และชุมชนบ้านบ่อแก้วฯ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ “อยู่

ดี กินดี” ในปี 2556 และพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข” เมื่อปี 2557 จากการ

ลงพื้นที่ส ารวจเบื้องต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจชุมชนดังกล่าวเพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัด

ก าแพงเพชร ต่อไป 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เวคิน วัชรเวโรจน์ ผู้น าชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลคณฑี  อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับในชีวิตประจ าวัน  เพราะว่า
ประชาชนในชุมชนประสบกับปัญหาความยากจน และทางผู้น าชุมชนยังได้เก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
ชุมชน (จปฐ.) แล้วพบว่าตกเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. เป็นเครื่องมือชี้วัด ประชาชนมี
การบริโภคและใช้จ่ายอย่างเกินตัว ก่อให้เกิดหนี้สินเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ าส่ง
ผลกระทบท าให้  ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้หลายครอบครัวต้องประสบกับภาวะหนี้สิน จากปัญหาดังกล่าวท าให้
ผู้น าชุมชนได้หารือร่วมกับคนในชุมชน และได้ข้อสรุปที่จะร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน โดยน้อมน าเอาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต เริ่มจากการพ่ึงตนเองเป็น
ส าคัญ คือ การพัฒนาจิตใจของตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ สามารถพ่ึงตนเองในด้าน
การด ารงชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
หลักการพ่ึงตนเองให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ จึงได้น าแผนพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านมาปรับปรุงแก้ไข และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินของกระทรวงมหาดไทยในการเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณทั้งภายในและภายนอกชุมชนจนโครงการส าเร็จผลบรรลุจัดท า
โครงการตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของโครงการจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบระดับ “อยู่ดี มีสุข” ในปี 2558 จนท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงถือว่าเป็น
หมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนาจะเน้นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เริ่มจากการพ่ึงพาตนเองก่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,2558)  ในประเด็นที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้ โดยไม่เดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่มุ่งหวังแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียง
อย่างเดียว  

ชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มี
โอกาสเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองจากวิถีของชุมชนที่มีอยู่ 
สืบค้นหาศักยภาพของตน เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยใช้เวทีประชาคมเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ทบทวน และ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน บ้านบ่อแก้วมีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานที่เด่นชัด มีการ



พัฒนาชุมชนที่หลากหลายและประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีได้ สามารถเป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ“อยู่ดี มีสุข” เมื่อปี 2556 
และพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข” เมื่อปี 2557 จาการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ทวี 
เที่ยงบุญ ผู้น าชุมชนบ้านบ่อแก้วฯ ให้ข้อมูลว่าการท างานของชุมชนจะเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย การท างาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน วัด และต ารวจ ท างานร่วมกันแบบบูรณาการ ซึ่งกิจกรรมที่ส าคัญที่พัฒนา
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การรู้จักพ่ึงตนเอง ซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่พ้ืนเพเป็นคนอีสาน 
ที่มีการอยู่อย่างพอเพียง และท าอาชีพเสริมเป็นประจ าอยู่แล้วก่อนที่จะเข้าประกวดเศรษฐกิจครัวเรือนต้นแบบ  
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการท านา ท า
บัญชีรายรับ รายจ่ายของครัวเรือน ใช้สิ่งของที่จ าเป็น ไม่ฟุุมเฟือย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งมีการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนกับชุมชน คือ กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด และเปลญวน ฯลฯ ซึ่งเกิดจาก
การรวมกลุ่มสตรีที่ว่างงานในหมู่บ้านได้ริเริ่มที่จะท าอาชีพเสริม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ น าชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก 
คือ กลุ่มอาชีพ จักรสาน เลี้ยงจิ้งหรีด การส่งเสริมให้ครัวเรือนน าวัสดุ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ เช่น น าต้นคล้ามาใช้สานกระติ๊บ เพ่ือให้เกิดรายได้เสริม ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการออม
ทรัพย์ ซึ่งในหมู่บ้านมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จ านวน 100 คน นอกจากนี้ยังมีการออมด้วยตนเอง รวมทั้ง
ลูกหลานได้มีการออมโดยฝากเงินในรูปแบบธนาคารชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน ชุมชนมี
ความรัก ความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบในด้านการ
บริหารจัดการชุมชนได้ และที่ส าคัญคนในชุมชนเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง และที่ส าคัญยังเป็นการสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคง การพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน  
วังน้ าแดงได้มีการพัฒนาชุมชนโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทอเสื่อ การสานกระติ๊บข้าวที่เป็น
ถือเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสาน การท าไม้กวาด เปลยวน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาของการพัฒนาชุมชนยั่งยืน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,2558) 
ได้น าคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางในการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น 
หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และศิลปะต่าง ๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและพร้อมที่จะแปรเป็นมูลค่าถ้ามีการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสังคมยุคหลังสมัยใหม่
ที่ผู้คนร้องหาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน 

ดังนั้นจากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับความส าเร็จของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ พัฒนา หมู่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร และชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ในการเป็น
ชุมชนต้นแบบเพ่ือพัฒนาชุมชนอ่ืนต่อไป การแก้ปัญหาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการถอดบทเรียน การเรียนรู้จากกลุ่มชุมชน การถ่ายทอดความรู้
ของกลุ่มผู้น าที่มีความรู้ ความช านาญในเรื่องความส าเร็จของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มที่มีส่วนท าให้
บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง 



อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน เครื่องมือและเทคนิคในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดจน
ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แล้วน าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้มาสร้างเป็นนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่ความส าเร็จของชุมชน โดยจัดท าเป็นคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียงเพ่ือเกิดการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการพ้ืนที่ในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และได้คัดเลือกชุมชนที่ต้องการ
พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้วิจัยได้ผลการส ารวจ คือ บ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบล
ท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จากการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการท ามาหากิน หนี้สิน และอยู่อย่างมีความสุข รอดพ้นความ
วิกฤต ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ือจัดท าคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มที่ 1 คือ ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่มี
ภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 155 
ครัวเรือน จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 525 คน เป็นเพศชาย 246 คน เพศหญิง 279 คน โดยการ
ส ารวจข้อมูลจากความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้านปี 2557  
 กลุ่มที่ 2 คือ ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่มี
ภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 
202 ครัวเรือน จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 1,013 คน เป็นเพศชาย 349 คน เพศหญิง 363 คน 
โดยการส ารวจข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอไทยงาม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 
 กลุ่มท่ี 3 คือ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มครัวเรือนต้นของ
ชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยคัดเลือกจากความ
ต้องการของชุมชน จ านวน 30 ครัวเรือน 
 



2. กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาครั้งนี้ คือ  
 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มผู้น าที่มีความรู้
ความช านาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งศึกษาเป็นรายกรณีมีผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด 19 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน 2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน  3) 
คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 8 คน 4) ประธานกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 1 คน 5) สมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในหมู่บ้าน จ านวน 2 คน และ 6) กลุ่มครัวเรือนต้นแบบ จ านวน 5 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มผู้น าที่มีความรู้
ความช านาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งศึกษาเป็นรายกรณีมีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
13 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน 2) คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 7 คน  3) กลุ่มครัวเรือน
ต้นแบบ จ านวน 4 คน และ 4) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน จ านวน 1 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะพัฒนาในครั้งนี้ คือ ชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยคัดเลือกจากความต้องการของชุมชน จ านวน 30 ครัวเรือน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นชุมชนต้นแบบให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
คู่มือการถอดบทเรียนการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองปฏิบัติด าเนินการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนต้นแบบด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
แบบประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดงฯ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบท
สัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องของความส าเร็จของกลุ่มเศรษฐกิจในการเป็นเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงของบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 
5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล จากการศึกษาบริบท
ของชุมชนด้านต่าง ๆ การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่สร้างความส าเร็จ แล้วจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยเขียนเชิงพรรณา อธิบายลักษณะของสิ่ง
ที่ศึกษาโดยเฉพาะ 

 
 



สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
บริบทชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า บ้านโพธิ์

พัฒนา ตั้งขึ้นเม่ือปีพ.ศ. 2507 โดยมีนายหล่ า วรวาท เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งหมู่บ้าน และมีก านันส าลี โพธิ์อ่วม 
ได้ท าการขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านโคนใต้ พร้อมทั้งตั้งชื่อหมู่บ้าน เพราะเห็นว่าเมื่อแยกออกจากบ้านโคนใต้
แล้วหมู่บ้านจะต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าจึงให้นามสกุลของท่านมาเป็นชื่อหมู่บ้าน“โพธิ์พัฒนา” ซึ่งบ้านโพธิ์พัฒนา
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 5,073 ไร่ อาณาเขตทาง
ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านปล้องพัฒนา ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง ทิศใต้ติดต่อกับ
หมู่ที่ 6 บ้านหงส์ทองเจริญ และทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านโคนใต้ บ้านโพธิ์พัฒนามีจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 155 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ย 110,914 บาท/คน/ปี และในหมู่บ้าน
ยังมีประเพณีเทศกาลประจ าปีคือ 1.ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
จะจัดขึ้นที่วัดโพธิ์พัฒนาในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี 2. ประเพณีท าบุญกลางบ้าน จะจัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี ก่อนที่เกษตรกรจะลงมือท าไร่ ไถนา สถานที่ส าหรับการจัดจะจัดที่อาคารอเนกประสงค์
กลางหมู่บ้าน โดยในช่วงเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน และในตอนเช้าจะนิมนต์พระมาฉันท์เช้า เป็นอันเสร็จพิธี (แผนพัฒนาชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา,2558) 

บริบทชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า บ้านบ่อ
แก้ว ตั้งขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. 2506 ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดอุดรธานี ซึ่งชาวบ้านได้พากันไปขุด
บ่อน้ า และเม่ือขุดลงไปพบน้ าสะอาดเหมือนแก้ว จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบ่อแก้ว โดยบ้านบ่อแก้วนี้อยู่ห่างจาก
ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 52 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอ าเภอไทรงาม 11 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทาง
ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านวังโขน ต าบลหนองคล้า ทางทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 10 บ้านบ่อแก้วพัฒนา ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านไร่นาขวัญ และทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 8 บ้านแก้วสระ ต าบลพานทอง 
อาชีพเริ่มแรกของชาวบ้านคือการท านา แต่ในปัจจุบัน มีการท าไร่อ้อย และบางส่วนยังมีการท าหัตถกรรมไม้
กวาด สานกระติ๊บ และทอเสื่อกก (แผนพัฒนาชุมชนบ้านบ่อแก้ว,2558) 

2. ผลการศึกษาความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ชุมชนบ้าน

โพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีความยากจน ตกเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซึ่งเป็นข้อมูลของประเทศที่ใช้วัดคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทุกครัวเรือน พบว่า 4 ประเด็นแรกท่ีไม่ผ่านเกณฑ์คือ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จ านวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.14 รองลงมาคือ คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.67  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นดื่มเป็นครั้งคราว) ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.48 และคนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 
ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเวคิน วัชรเวโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ซึ่งในตอนนั้นได้ด ารงต าแหน่ง



เป็นประธานสภาของชุมชนสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน พบว่าคนในชุมชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายมากกว่า
รายรับ โดยจะมีการซื้อพืชผักสวนครัวมาท าอาหาร เช่น ใบกระเพรา โหระพา พริก มะนาว ตระไคร้ เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนในชุมชนสามารถปลูกกินเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงได้ร่วมกับผู้น าชุมชนน าแผนพัฒนา
ชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาประยุกต์ปรับใช้กับชุมชน โดย
มีเปูาหมายมุ่งที่จะพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 5 ประเด็น ได้แก่ 1. สร้างกระบวนการพัฒนา
ชุมชนด้วยหลัก “การพ่ึงตนเอง” ในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2. ชาวบ้านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลดละเลิกอบายมุข 3. จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4. การบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
และสามารถท าเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนได้ และ 5. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้านอ่ืน ๆ ต่อไป  

ชุมชนมีการด าเนินการสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์การ
ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยก าหนด จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจและสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการถอดบทเรียน พบว่า มีการ
ด าเนินงานสู่การพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “กินดี อยู่ดี” โดยมีการประเมิน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องผ่าน 17 ตัวชี้วัด และชุมชนได้ผ่าน 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

         ด้านจิตใจและสังคม  มี 7 ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 7 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ชุมชนมีความสามัคคีและก าหนดความต้องการร่วมกัน ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ รวมทั้งได้มีการออกกฎ ระเบียบร่วมกัน และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงจารีต วัฒนธรรม ประเพณีที่
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา และมีการปฏิบัติร่วมกัน ชุมชนได้มีการจัดตั้งกองทุนจ านวน 9 กองทุน คือ กองทุน
หมู่บ้าน กองทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ต่อยอด กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนประปาหมู่บ้าน กองทุนชุมชนพอเพียง กองทุนอยู่ดีมีสุข กองทุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน และกองทุนมิยาซาวา โดยชุมชนจะยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย ในการจัดเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และข้อเสนอโครงการของหมู่บ้าน ชุมชนมีการต่ืนตัว รู้จักรักษาสิทธิ์หน้าที่ 
และเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งคนในชุมชนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทั้ง
หมู่บ้าน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและมารยาท โดยประชาชนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสรงน้ าพระ ประเพณีบุญ
บั้งไฟ ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีท าบุญกลางบ้าน สลักภัต
ผลไม้ และประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าปุา เป็นต้น  ซึ่งชุมชนมีการออกกฎ ระเบียบร่วมกันเพ่ือลดอบายมุข 
ได้แก่ ห้ามเล่นการพนันในงานศพ ไม่ให้ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ในวัด และจัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  จนได้ถูก
ประกาศว่าเป็นหมู่บ้านศีล 5 และชุมชนมีความเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าหลักปรัชญา



เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติในครัวเรือน เช่น การปลูกผักสวนครัว 5 
อย่าง การผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
                   ด้านเศรษฐกิจมี 5 ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ชุมชนไดส้่งเสริมให้คนในชุมชนมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนเป็นประจ า โดยได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการให้ความรู้แก่คนในชุมชน และจัดท าคู่มือการจัดท า
บัญชีครัวเรือนเพ่ือบันทึกบัญชีภายในครัวเรือน ชุมชนมีกิจกรรมเพ่ือลดรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
สร้างรายได้เพ่ิม ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การท าน้ ายาล้างจาน  เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ท าน้ าหมักชีวภาพ กลุ่ม
เลี้ยงจิ้งหรีด การรวมกลุ่มสานตะกร้า กลุ่มตัดยางรถยนต์ กลุ่มเผาถ่าน น้ าส้มควันไม้ กลุ่มขนมทองม้วน กลุ่ม
ท าขนมข้าวเกรียบ การท าน้ ายาดันฝุุน (ถูพ้ืน) กลุ่มอาชีพ ชุมชนมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบ
อาชีพร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และเงินทุนเพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้น  โดยมีการ
ด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านโพธิ์
พัฒนา กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพธิ์ พัฒนา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกอ้อยบ้านโพธิ์พัฒนา และชุมชนมี
กิจกรรมการออมที่หลากหลาย เช่น ออมวันละ 1 บาท การออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีกองทุนในรูปแบบ
สวัสดิการแก่สมาชิก และรณรงค์ให้ลดการกู้ยืมนอกระบบ 
 ด้านการเรียนรู้มี 7 ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชุมชนมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน มีแผนชุมชน และน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อบกพร่อง มีรายงานการพัฒนา
ชุมชน น าข้อมูลและแผนชุมชนมาใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาชุมชน และการจัดท าโครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
แต่ชุมชนไม่ผ่านตัวชี้วัดในเรื่องการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ซึ่งทางชุมชนชี้แจงว่าชุมชนมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การทอเสื่อกก การสานทางมะพร้าว การกองแฝกมุงหลังคา การท าบั้งไฟ และการ พ้นหมอเปุา 
เสก พ่น แต่ไม่มีจดบันทึกอย่างชัดเจน ชุมชนได้มีการจัดสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีการใช้
ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ให้แก่คนในและนอกหมู่บ้าน ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ โดยส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาปรับใช้
ในการท างานของชุมชน เพ่ือพัฒนาตนเองและการเป็นผู้น า ชุมชนได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระดับ
กลุ่ม/เครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา และ
ชุมชนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและเมื่อพบปัญหาก็สามารถที่แก้ปัญหาเองได้ มีการจัดแผนชุมชนโดย
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่าน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชุมชนมีกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  วางแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมีการท ากิจกรรมร่วมกับเยาวชน รวมทั้งได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น รณรงค์การใช้ไฟฟูาอย่าง
ประหยัดโดยใช้หลอดไฟประหยัด และส่งเสริมให้ใช้จักรยานในระยะทางใกล้ ๆ เพ่ือลดการใช้พลังงานและยังท าให้
สุขภาพดีอีกด้วย ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้การจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการก่อให้เกิดรายได้ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การท าน้ าส้มควันไม้ เป็นต้น จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตามเกณฑ์



การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดท าให้ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบล 
คณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการยกย่องให้เป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ 
พอกิน” ประจ าปี 2557 ระดับ “กินดี อยู่ดี” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2558 

จากการศึกษาชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน ซึ่งพ้ืนฐานของคนอีสานเป็นคนท ามาหากิน คนใน
ชุมชนจึงไม่มีปัญหาเรื่องการครองชีพ จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ทวี เที่ยงบุญ ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2553 ถึง
ปัจจุบัน พบว่า ทุกครัวเรือนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ทุกครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ การท า
นา การปลูกอ้อย และมีอาชีพเสริมในเวลาว่างหรือช่วงหยุดพักจากการท านา การปลูกอ้อย ได้แก่ การท าไม้
กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง ทอเสื่อ เลี้ยงจิ้งหรีด เป็นต้น ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน จากความพร้อมนี้ทางกลุ่มผู้น าชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงมีการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชน โดยเริ่มจากการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือจัดท า
โครงการในการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งกลุ่มพัฒนาในชุมชน
ไปศึกษาดูงาน ได้แก่ การท าแก๊สจากขี้หมู การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพ่ือเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟูา แต่การน ามาประยุกต์ใช้นั้นค่อนข้างยาก มีผู้ท าแก๊สจากขี้หมูเพียงรายเดียว ดังนั้นกลุ่มผู้น า
ชุมชนและกลุ่มชุมชนต้นแบบจึงร่วมกันคิดว่าควรไปศึกษาดูงานในอาชีพที่สามารถท าได้และเหมาะสมกับ
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ก็พบว่าอาชีพที่ไปศึกษาดูงานแล้วน ากลับมาท าได้ คือ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในโอ่ง การ
เลี้ยงไข่ไก่ การเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถท าได้ง่ายกว่า และหลังจากการศึกษาดูงานคนในชุมชนก็สามารถท าได้
จริง หลังจากนั้นคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดท าปูายคุ้ม มีการแต่งตั้งหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้มเพ่ือเป็นผู้ด าเนินงานและ
ประสานงาน มีการปลูกผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือนทุกครัวเรือนอย่างจริงจัง  รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดในหมู่บ้าน มีการจัดประกวด ท าให้คนในชุมชนเกิดการแข่งขันที่จะพัฒนา แข่งขันที่จะสร้างอาชีพ
มีรายได้ จึงท าให้ชุมชนนี้สามารถที่จะน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้อย่างจริงจัง โดย
ชุมชนมีเปูาหมายการด าเนินงานของชุมชน มุ่งที่จะพัฒนาสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาชุมชนที่หลากหลาย มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งและประสบ
ความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ระบบการจัดการที่ดีในด้านกองทุนต่าง ๆ สามารถเป็นต้นแบบได้ 3. การจัด
ระเบียบหมู่บ้านที่น่าอยู่โดยใช้กติการ่วมกัน และ4. เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนอ่ืนได้ร่วมเรียนรู้ต่อไป การด าเนินการสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 
“กินดี อยู่ดี”ในปี 2556 โดยมีการประเมินตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องผ่าน 17 ตัวชี้วัด ซ่ึงชุมชนสามารถผ่าน
ทั้ง 23 ตัวชี้วัด 

ด้านจิตใจและสังคม มี 7 ตัวชี้วัด ชุมชนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจผ่าน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ มี
การประชุมวางแผนร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
ร่วมกันเสนอและปฏิบัติร่วมกัน จ านวน 10 ข้อ ก่อให้เกิดความสงบสุข ชุมชนมีกองทุนหมู่บ้านและกองทุน
เมือง กองทุนสัจจะออมทรัพย์เงินล้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
และกองทุนแห่งความเก้ือกูลบ้านบ่อแก้ว ชุมชนได้มีการส่งเสริมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกระดับ โดยเน้นไม่ให้มี



การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านเป็นแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  โดย
คนในชุมชนจะยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทั้งหมู่บ้าน ปฏิบัติตามวัฒธรรม
ประเพณีและมารยาทได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวัด โรงเรียน หมู่บ้าน เช่น ปรับภูมิทัศภายใน
หมู่บ้าน การบ าเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย เช่น การจัด
งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ การจัดงานวันพ่อ และการจัดงานวันแม่ มีการประดับธงแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ส าคัญ รวมไปถึงจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น             งาน
ทอดกฐิน งานท าบุญตักบาตรในวันพระ วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีบุญบั งไฟที่สืบทอดมาแต่สมัยก่อน มี
การรณรงค์ให้ภาษาถ่ิน (ภาษาอีสาน) และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีกลุ่มและองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือเป็นเครือข่ายเฝูาระวังปูองกัน
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับยาเสพติด สังเกตการณ์ รายงานพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงภายในพ้ืนที่ คัดกรองผู้เสพ
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเบาบางและหมดสิ้นไป ซึ่งในปี 2547 
ชุมชนได้รับพระราชทางขวัญถุงตามโครงการ กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน เพราะชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ เพ่ือ
เอาชนะวิกฤตปัญหายาเสพติดได้ เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ติดยาเสพติด และกิจกรรมเฝูาระวังปัญหายาเสพ
ติด และชุมชนมีการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมและรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดและสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การสืบสานภูมิปัญญากระติ๊บข้าวอีสาน
จากต้นคล้า และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ทั้ง
ในด้านการประกอบอาชีพ และการจัดท าบัญชีครัวเรือน  

ด้านเศรษฐกิจ มี 5 ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน และสามารถที่จะวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ
ลดรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ ใช้ปุ๋ยชีวภาพใน
การท านา และมีกิจกรรมสร้างรายได้เพ่ิม ได้แก่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด 
เลี้ยงจิ้งหรีด สานกระติ๊บ ท าไม้กวาด แปลยวน การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม โมบายหลอดสี ชุมชนได้
ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและคนในหมู่บ้านไปศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือได้เรียนรู้ ปรับปรุง และ
พัฒนาการประกอบอาชีพร่วมกันทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และเงินทุน เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้น 
มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดอ่อนบ้านบ่อ
แก้ว กลุ่มจักสานบ้านบ่อแก้ว และมีการออมทรัพย์ จ านวน 100 คน โดยเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์การผลิต 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โครงการชุมชนพอเพียง กองทุนหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการออมด้วยตนเอง รวมทั้ง
ลูกหลานโดยการฝากเงินในรูปแบบธนาคารชุมชน 

ด้านการเรียนรู้ มี 7.ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน มีแผนชุมชน มีการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือหาข้อบกพร่องในการจัดท า
แผนพัฒนา มีแผนการพัฒนาหมู่บ้าน ปฏิทินการจัดท าแผนประจ าปี มีรายงานการพัฒนาชุมชน ผลงาน
กิจกรรมที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสืบทอดและสานต่อมา
จนปัจจุบัน และมีการน าข้อมูลจากการจัดท าแผนชุมชนมาใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชน และการ



จัดท าโครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีปราชญ์ชุมชน รวมทั้งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 1) นายบุญธรรม วงค์จันทร์ มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณี 2) นางไหม เทิศด้วง มีความรู้เรื่อง
การท าบายศรีสู่ขวัญในพิธีต่าง ๆ และงานฝีมือ 3) นางปาน โสดาจันทร์ มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณี  และ
การท าบายศรี  4) นายทอง สาข า มีความรู้เรื่องงานช่างไม้ และการสร้างบ้าน 5) นายสุริยันต์ คิวเข้ม มีความรู้
เรื่องการสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา และหมอน้ ามัน 6)นายทองไสย์ มาปูอง มีความรู้เรื่องการท าผ้าไหม และ
การเลี้ยงหม่อน 7) นายแปลง สีเชียงสา มีความรู้เรื่องการสานกระติ๊บข้าว 8) นางสมร จ าปามั่น มีความรู้เรื่อง
การทอเสื่อ การทอผ้า และ 9) นางหนูพิน นาคไธสง มีความรู้เรื่องการท าไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดดอกหญ้า 
ชุมชนได้มีการจัดสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ให้แก่คนในและ
นอกหมู่บ้าน โดยจัดท าเป็นศูนย์เศรษฐกิจครัวเรือนพ่ึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบครบวงจร 
เปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน ชุมชนอ่ืนได้เข้ามาศึกษา มีจุดการเรียนรู้การท ากระติ๊บข้าว จุดการเรียนรู้หมอ
ดินอาสา  จุดการเรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือน จุดการเรียนรู้ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสินค้าใน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น การท าไม้กวาด การท าแปลยวน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ โดยส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมอบรม 
ประชุม ศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างานของชุมชน และเพ่ือพัฒนาตนเองและการเป็นผู้น า มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระดับกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน วัด โรงเรียนในชุมชน องค์กร
และสถาบันการศึกษา  ชุมชนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและเมื่อพบปัญหาก็สามารถที่แก้ปัญหาเองได้ มี
การบริหารจัดการชุมชน ซึ่งคนในชุมชนมีความรัก สามัคคี สามารถแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนได้  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผ่าน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นทุกครัวเรือน และจัดให้มีการดูแล

รักษาแหล่งน้ าของตนเองและแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ มีการจัดตั้ งกลุ่มเ พ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ใช้น้ า มีการออกกฎ ระเบียบ ให้ประชาชนคนในหมู่บ้านร่วมกัน

ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านน่าดูสวยสะอาดตา เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ชุมชนได้รณรงค์การลดใช้พลังงาน เช่น ประหยัดไฟโดยใช้หลอดไฟประหยัด และส่งเสริมให้ใช้

จักรยานในระยะทางใกล้ ๆ เพ่ือเป็นการลดใช้พลังงานอีกท้ังยังส่งเสริมให้สุขภาพดีอีกด้วย ชุมชนสนับสนุนให้มี

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นสินค้าเพ่ือจ าหน่าย รวมทั้งการปลูกทดแทนเพ่ือเป็น

ทุนส าหรับผลิตสินค้าที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นคล้าไว้หัวไร่ปลายนา เพ่ือมาเป็นวัสดุในการสาน

กระติ๊บข้าว และการปลูกต้นตาลส าหรับท าตู๋กระติ๊บข้าว การปลูกมะพร้าวเพ่ือท าไม้กวาด การปลูกไผ่เพ่ือท า

ด้ามไม้กวาด รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่ดีในชุมชน จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงท าให้

ชุมชนบ้านบ่อแก้วได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 ระดับอยู่ดี กินดี  

จากการศึกษา พบว่า ชุมชนทั้งสองชุมชนต้นแบบมีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี

ในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครัวเรือนมี



ความสุขและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ

ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้งสองชุมชนมีกลยุทธ์ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นชุมชนต้นแบบ คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองและภายในชุมชน

ด้วยการเริ่มจากการพ่ึงตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลส าเร็จ 2.การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการผลิต การพัฒนาผลผลิต และมีช่องทางกระจายสินค้า ท าให้ครัวเรือนและชุมชน

เกิดรายได้ 3.ชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่เป็น

รูปธรรม จนบรรลุเปูาหมาย 4.มีกฎระเบียบ กติกาของชุมชน ที่ใช้ส าหรับจัดระเบียบหมู่บ้านให้น่าอยู่โดยใช้กฎ 

กติการ่วมกัน 5.การบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน ขับเคลื่อนหรือท ากิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก ความ

สามัคคี ท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ

เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1.ชุมชนมีการก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนในการ

เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2.ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีการ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเองได้ 3.ศักยภาพของผู้น า จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ การ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ต้องมีความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน การเชิญชวนประชาชนในชุมชน

เห็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.งบประมาณสนับสนุนในการจัดท าโครงการจากทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จบรรลุเปูาหมาย และ 5.มีพ้ืนที่ส าหรับการสาธิต เวทีการเรียนรู้ ท า

ให้เกิดการเรียนรู้ การเลียนแบบที่จะประสบความส าคัญ เช่น การมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน 

 สรุปผลการพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 30 ครัวเรือน ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนนรู้การ
เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าความเข้าใจและการศึกษาปัญหาของชุมชน พบว่า ชุมชนมี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่รู้จักการออมที่ถูกวิธี ผู้วิจัยศึกษาและร่วมกันกับกลุ่มครัวเรือนต้นแบบวาง
แผนการพัฒนาชุมชน จากการวางแผนได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา มีกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้รู้จักการวิเคราะห์
รายรับ รายจ่าย รู้จักวิธีการออมที่ถูกวิธี จากการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเปูาหมายทั้งหมดให้ความสนใจและ
สามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ด้วยตนเอง ทั้งหมด 30 ครัวเรือน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเปูาหมายยังไม่ค่อย
เกิดความเข้าใจ จ านวน 5 ครัวเรือน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเสนอแนะการน าหลักการวิเคราะห์เพ่ือง่ายต่อการ
น าไปใช้กับกลุ่มเปูาหมายดังกล่าวนั้น 

2) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ได้แก่ การท าขนมคัพเค๊ก ขนมเครปเค๊ก และ
การท าดอกไม้ประดิษฐ์ จากการติดตามผลพบว่า มีจ านวน 2 ครัวเรือน ที่น าอาชีพเสริมไปใช้ในการด ารงชีวิต
จริง  ซึ่งมี 1 ครัวเรือนที่ได้ท าขนมเครปเค๊กและอีก 1 ครัวเรือนท าขนมคัพเค๊ก โดยจะส่งให้กับร้านเบอร์เกอรี่



ต่าง ๆ ในเขตตลาดท่ามะเขือ ต าบลคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จากการติดตามประเมินผลพบว่าครัวเรือน
ดังกล่าวมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพเสริม จากการสัมภาษณ์พบว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดงนั้นคณะผู้วิจัยได้น าโครงการพัฒนาลงสู่ชุมชน
เพ่ือพัฒนากลุ่มครัวเรือนต้นแบบ พบว่า เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อนั้นถือว่า
น้อยมากจาก 30 ครัวเรือน น าไปใช้จริงได้เพียง 2 ครัวเรือนเท่านั้น ฉะนั้นจะต้องมีวิธีการขยายผลความรู้หรือ
การผลักน าการน าไปใช้ได้จริง การน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
แก้ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงจะสามารถท าให้ชุมชนมีชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุขจนสามารถเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ในอนาคต 

3. การจัดท าคู่มือชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   จากการถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้น าองค์

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการถอดบทเรียนจากชุมชนมาสรุปแนวคิดร่วมกัน และน าข้อมูลมาจัดท า

คู่มือ เพ่ือน าแนวคิดวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่ต้องการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งคู่มือประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัย

ความส าเร็จ  ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปเป็นขั้นตอนการด าเนินงานสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีประเด็นส าคัญ 6 ประเด็น คือ 1. ชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

สภาพปัญหาของชุมชน การด าเนินงานก่อนการเป็นชุมชนต้นแบบ การก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่

ชัดเจน และการด าเนินงานสู่การพัฒนาชุมชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมุ่งพัฒนา จ านวน 4 ด้าน คือ 

ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่

ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ ศักยภาพในการ

พัฒนาอาชีพจนสามารถสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักส าคัญในการสร้างชุมชนต้นแบบ จะ

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมสมาชิกชุมชน การเพ่ิมความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ิมโอกาสหรือ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์  การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การเสริมสร้างภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน และที่ส าคัญการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชนต่าง ๆ 3. องค์ประกอบที่ส าคัญของชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องประกอบด้วยผู้น า

ที่ดี มีศักยภาพความเป็นผู้น า มีความรู้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4.ขั้นตอนการด าเนินงานสู่การพัฒนา จะต้องก าหนด

พ้ืนที่หรือกลุ่มตัวอย่างที่จะพัฒนาก่อนจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มี

การก าหนดกิจกรรมและด าเนินงาน มีการประเมินผลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 5.กลยุทธ์ที่ส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จากการวิเคราะห์สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ดังนี้ ชุมชนสร้างความ



เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งอาชีพในชุมชนมีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หา

ช่องทางการกระจายสินค้า ท าให้ชุมชนเกิดรายได้ มีการจัดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีกฎ ระเบียบ กติกาของชุมชน ที่ใช้ส าหรับจัดระเบียบหมู่บ้านให้น่าอยู่ 

และมีการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน และ 6.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ชุมชนต้องมีการก าหนด

เปูาหมายการด าเนินงานในการพัฒนาอย่างชัดเจน ให้ความส าคัญและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง สามารถ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยตนเองได้ ผู้น าจะต้องมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าโครงการทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน มีพื้นท่ีส าหรับการสาธิต เวทีการเรียนรู้ ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

4. ผลการพัฒนาชุมชนบ้างวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

   ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจชุมชนที่ต้องการพัฒนาชุมชน และได้คัดเลือกมา 1 ชุมชนคือชุมชนบ้าน
วังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและการพัฒนาชุมชนพบว่าบ้านวังน้ าแดงก่อตั้งขึ้นประมาณ 
พ.ศ.2500 ประชาชนที่มาอยู่อาศัยส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี หมู่บ้านมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,386 
ไร่ โดยมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 17 อ าเภอทรายทองวัฒนา ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก    
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 7 บ้านอู่ส าเภา ต าบลท่ามะเขือ และทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านวังตะล่อม 
ต าบลวังยาง มีจ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 127 ครัวเรือน มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน ส่วนน้ าประปามีใช้แต่ยัง
ไม่ค่อยเพียงพอใช้นัก และยังมีใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน การคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตใน
หมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านจ านวน 1 แห่ง มีแม่น้ ากงจีนที่ใช้ส าหรับการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่ของ
คนในชุมชนคือการท านาและไม้ประดับ มีบางส่วนท าสวนและค้าขาย 

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยคัดเลือกครัวเรือนจ านวน 30 
ครัวเรือน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานของชุมชน โดยมุ่งที่จะพัฒนาสู่การเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 4 ด้าน คือด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  

ด้านจิตใจและสังคม มีการพัฒนาสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน โดยจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกบทบาทการเป็นผู้น า  เชิญชวนให้
ประชาชนสนใจและให้ความร่วมมือ ก าหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน  

ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน สามารถวิเคราะห์รายรับ -รายจ่ายของครัวเรือน
และน าความรู้ไปขยายผลต่อชุมชน มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ผู้วิจัยได้พัฒนาการท าอาชีพเสริม 2 
อาชีพคือการท าขนม ได้แก่ ท าขนมคัพเค๊ก ขนมเครปเค๊ก และการท าดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งทางกลุ่มครัวเรือน
ต้นแบบสามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ ในชุมชนมีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย เช่น กองทุนเงิน



ล้าน  กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เงินเศรษฐกิจชุมชน กองทุนโครงการการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกลุ่มเกษตรกร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ให้
เป็นระบบ มีการจัดการที่ชัดเจน มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของกองทุนต่าง ๆ  การท าบัญชีของกองทุน 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใสในกระบวนการท างาน 

ด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ค้นหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนาต่อไป ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในการท างานของชุมชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน มีการจัดท าแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์การใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในชุมชนมีนายบุญ เลี่ยมทอง ปราชญ์
ชาวบ้านเรื่องการสานของใช้จากไม้ไผ่ ก็ควรน าความรู้มาพัฒนาสู่ครัวเรือนต้นแบบเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5.ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร คน
ในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี และเมื่อกลุ่มครัวเรือนต้นแบบน าไปขยายผลก็จะเป็น
แรงผลักดันให้กลุ่มชาวบ้านเกิดความสนใจ  และด าเนินชีวิตตามแนวทางชีวิตแบบพอเพียง โดยน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน สมาชิกในชุมชน
เกดิความสุข และเป็นแนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการการถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาพัฒนา

ชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ชุมชนต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาประยุกต์ปรับใช้กับชุมชน โดย
เริ่มจากการที่ผู้น าชุมชนให้คนในชุมชนที่จะขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์หรือกองทุนต่าง ๆ ในชุมชนจะต้อง
ปลูกผักอย่างน้อย 5 อย่าง และส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือแสดงรายรับและรายจ่าย ท าให้คนใน
ชุมชนตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างคุมค่าและประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไสว เจริญศรี (2551) เรื่อง
แนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน บ้านน้ าดิบ ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญคือ ด้านการ
ลดรายจ่าย ได้แก่ การลดค่าสาธารณูปโภคที่เกินความจ าเป็นของครัวเรือน ฝึกอบรมบุตรหลานให้เห็นคุณค่า
ของเงิน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง ด้านการเพ่ิมรายได้ 
ได้แก่ การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกพืชอายุสั้น การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตในอาชีพหลัก การเก็บ
ของใช้แล้วไว้ขาย เช่น ขวด พลาสติก แก้ว เศษเหล็ก ฯลฯ และการหาของปุาขาย เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักจาก
ธรรมชาติตามฤดูกาล และบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร มีการ



รวมกลุ่มกันท าอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการสานกระติบ ท าไม้กวาด แปลยวน และ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในอาชีพที่สามารถท าได้และเหมาะสมกับชุมชน
บ้านบ่อแก้ว หลังจากการศึกษาดูงานคนในชุมชนก็สามารถน ามาประกอบอาชีพได้จริง คือการเลี้ยงปลา เลี้ยง
กบในโอ่ง การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงจิ้งหรีด ทั้งนี้เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้และสามารถน ามาประกอบอาชีพได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2546) ที่กล่าวว่าความพอเพียงคือการศึกษาหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
ไม่ว่าจากผู้รู้หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ จะช่วยให้การท างานของบุคคลก้าวหน้าและได้ผลมากขึ้นหรือพูดง่ายๆ ว่า
ทฤษฎีเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติและในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ส่งผลท าให้ทฤษฎีหรือ ข้อความรู้
ขยายตัวออกไป จากนั้นผู้น าชุมชนร่วมกับคนในชุมชนพัฒนาชุมชน โดยการจัดท าปูายคุ้ม และคัดเลือกหัวหน้า
คุ้มเพ่ือเป็นผู้ด าเนินงานและประสานงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีภาวะผู้น าเรื่องการมอบอ านาจของ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) ที่กล่าวว่า หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะท าให้
บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผล
และเกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น
และศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้น าจะต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและการปลดปล่อย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน 
วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์กรมีการปลูกผักส่วนครัวทุกครัวเรือนอย่าง
จริงจัง มีการรณรงค์สิ่งแวดล้อมและความสะอาดในหมู่บ้าน โดยมีการจัดประกวดเพ่ือให้ทุกคนเกิดการแข่งขัน
ขันที่จะพัฒนาชุมชน จึงท าให้ชุมชนนี้สามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้  

ผลจากการถอดบทเรียนความส าเร็จ ทั้งสองชุมชนได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ทั้งนี้เนื่องจาก
ทั้งสองชุมชนมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และคนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี ท าให้ชุมชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ 
จนได้รับโล่ห์รางวัลการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับ คือการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จัก
ตนเองสามารถพ่ึงตนเองได้และด าเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน   

การพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จาก
การถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนาและบ้าน
บ่อแก้ว โดยมุ่งพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดงด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกบทบาทการเป็นผู้น า ก าหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน ส่งเสริม
การจัดท าบัญชีครัวเรือน จัดกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ พัฒนาการท าอาชีพเสริมคือการท า
ขนมคัพเค๊ก ขนมเครปเค๊ก และการท าดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ กิจกรรมการออมที่
หลากหลาย ส่งเสริมการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใน



การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ทั้งนี้เพ่ือให้
คนในชุมชนบ้างวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาตนเองและชุมชน สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร นั่นคือไม่มีผลใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้ต้อง
อาศัยทั้งความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการทุกขั้นตอน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งส าคัญท่ีจะต้องมีคือการสนับสนุนจาก
ผู้น า และคนในชุมชนให้ความร่วมมือ 
 2. การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจะต้องใช้หลักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะ
ท าให้การด าเนินงานนั้นจะประสบความส าเร็จ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดทั้ง 23 ตัวชี้วัด เพื่อให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนต่อไปเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
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