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บทคัดย่อ 
	 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู ่เย็น	 เป็นสุข																										

มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	และ

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	 เป็นสุข								

กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	คือ	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน									

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 หัวหน้าครอบครัวตัวอย่างในการด�าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 และสมาชิก														

ในชุมชนบ้านสระแทด	ต�าบลธารปราสาท	อ�าเภอโนนสูง	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 20	 คน	 เครื่องมือที่ใช้								

ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูล															

เชิงเนื้อหา	(Content	analysis)	ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ชุมชนบ้านสระแทดมีรูปแบบการพ่ึงตนเองของชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

ไปใช้เพ่ือชมุชนอยู่เยน็เป็นสขุ	จากการเป็นหมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงโดยได้รบัการสนบัสนนุจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์และส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอโนนสูง	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 โดยนิยาม														

ความหมายว่า	 “การด�าเนินชีวิตในกระแสบริโภคนิยม	 และการโฆษณาชวนเชื่อให้ซื้อสินค้าต่างๆ	 คนในชุมชน

จะต้องลดรายจ่าย	ลดความฟุ่มเฟือย	สร้างรายได้	และครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้”	มี	2	ระดับ	ดังนี้	

	 	 1.1	 ความพอเพยีงระดับครวัเรือน	คอื	ครอบครวัอบอุน่	ลดรายจ่าย	ลดความฟุม่เฟือย	สร้างรายได	้

ในครัวเรือน	 คือท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เห็นรายรับ	 ปลูกผักสวนครัว	 ส่วนที่เหลือน�าไปขาย	 และการผลิต										

ของใช้ในครัวเรือน	

การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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	 	 1.2	 ความพอเพียงระดับชุมชน	มีรูปแบบการพึ่งตนเองโดยการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	

ได้แก่	การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	แบ่งออกเป็น	1)	กลุ่มประเภทสวัสดิการชุมชน	2)	กลุ่มประเภท

องค์กรการเงิน	3)	กลุ่มประเภทการพัฒนาอาชีพ	และ	4)	กลุ่มธุรกิจชุมชน	

	 2.	 แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น									

เป็นสุข	คือ	

	 	 2.1	 แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ชุมชนอยู่เย็น

เป็นสุขระดับครัวเรือน	 คือ	 1)	 สร้างจิตส�านึก	 สร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิกในครัวเรือน	 ขยัน	 ประหยัด	 อดออม							

ซื่อสัตย์	 มีวินัย	 ใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง	 2)	 เพิ่มทางเลือกในการท�ากิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิต

ประจ�าวัน	และการลดต้นทุนการผลิต	3)	สร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้	4)	การแก้ไขปัญหาดินเค็ม	น�้ากร่อย	และ

การขาดแคลนน�้า	

	 	 2.2	 มีการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ	 ได้แก่	 1)	การรวมกลุ่ม

เพื่อร่วมกันพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างครบวงจร	 2)	 การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันท�าปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต															

และ	3)	พัฒนาโรงสีข้าวชุมชน	

ค�าส�าคัญ:	ชุมชนต้นแบบ,	เศรษฐกิจพอเพียง,	อยู่เย็น	เป็นสุข	

ABSTRACT  
	 Development	of	Community	Model	by	Applying	the	idea	of	Sufficiency	Economy	for	

Happiness	Community	was	to	the	Study	of	Happiness	Community	Model.	The	target	group	

included	by	20	persons	of	a	community	development	specialist,	headman,	assistant	headman,	

village	committee,	head	of	housewife	and	community	members	in	Ban	Sra-taed,	Tarnprasart	

Sub-District,	 Nonsung	 District,	 Nakhon	 Ratchasima	 Province.	 The	 research	 tools	were	 the						

questionnaire	guideline	and	group	conversation	guideline	which	using	content	analysis.	The	

result	were	as	follows:	

	 1.	 Way	of	self	sufficiency	

	 	 Ban	Sra-taed	community	 is	a	model	of	Sufficiency	Economy	were	supported	by	

Bank	for	Agriculture	and	Agricultural	Cooperatives	and	the	Community	Development	Office,	

since	2010.	The	definition	was	“To	live	in	consumerisms	and	product	advertisements,	people	

in	 the	 society	 have	 to	 reduce	 an	 expense	 and	 luxury	 product	 but	make	 an	 income	 and								

individual	family”	which	divided	into	2	levels:	

	 	 1.1	 Sufficiency	 at	 Family	 Level	 as	 family	 was	 reducing	 expenses	 products																				

increasing	 family	 income	 and	 using	 of	 household	 account,	 planting	 vegetables	 for	 family	

consumptions.	

	 	 1.2	 Sufficiency	 at	 Community	 Level	 included	 Groups	 of	 Community	Welfare	 ,	

Groups	of	Financial	Organizations	,	Groups	of	Occupation	Development	and	Group	of	Business	

for	Community.	
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	 2.	 Way	of	A	Community	Model	Development	including	

	 	 2.1	 Launching	public	:	1)	Awareness	Campaigns	supporting	Sufficiency	Economy,	

2)	 Optional	 Increasing	 for	 an	 Outcome	 Reducing	 Activity	 in	 Daily	 Life,	 3)	 Enhancing																												

occupations,	and	4)	Solving	for	alkaline	soil,	blackish	water	and	lack	of	water.	

	 	 2.2	 Way	of	Strength	Development	for	Occupation	:	1)	Cooperate	of	Rice	Genetic	

Seeds	Completely	Development,	3)	Cooperate	of	Taking	Fertilizer	to	Reduce	Product	Cost,								

and	3)	Developing	Community	Rice	Mill.	

Keywords:		Community	model,	Sufficiency	economy,	Happiness	

บทน�า 
	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด�ารงอยู่	 และการปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ	 ตั้งแต่

ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐบาลทั้งการบริหารและพัฒนาประเทศ	 ให้ด�าเนินการไปในทาง									

สายกลาง	ความพอเพยีงหมายถึงความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	รวมถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กัน

ในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ	อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกด้วยความรอบรู	้

รอบคอบ	 และความระมัดระวังอย่างมีคุณธรรม	 ส�านึกในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 และให้มีความรอบรู้											

ที่เหมาะสม	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	และความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อม

ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	 ทั้งด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม									

จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี		 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นวิธีการหนึ่งที่น�ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น																		

ในทุกระดับได้เป็นอย่างดี	 ในการแก้ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นและส�าเร็จได้ด้วยจากความร่วมมือ	 ความสามัคค	ี											

และความเข้าใจในศกัยภาพของชมุชนในการรวมตวักันท�ากิจกรรมเพือ่ช่วยเหลือค�า้จนุซ่ึงกนัและกนั	 ระหว่างกนั	

ระหว่างกลุ่ม	 และระหว่างชุมชน	 อันจะท�าให้การเอารัดเอาเปรียบกันหรือความเหล่ือมล�้าในสังคมหมดไปได	้		

และก่อให้เกดิความพอพยีงอนัเป็นเกราะทีเ่ข้มแขง็ให้เกดิขึน้กบัครอบครวั	ชมุชน	สงัคม	และประเทศได้	โดยมคีวาม	

สอดคล้องกับแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์	 คือการแสวงหาความสุขเป็นความสุขจากการหลุดพ้นจากความทุกข	์					

โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 และต้องเห็นแจ้งด้วยตนเอง	 หลังจากที่ได้ผ่านการ

ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองตามกระบวนการของไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ได้แก่	 การพัฒนา																		

ด้านพฤตกิรรม	สมรรถภาพทางจติ	การมคีณุธรรมและเกิดปัญญา	เพือ่พฒันาชีวติมนษุย์	โดย	พพิฒัน์	ยอดพฤติการ	

(2547)	 ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาเกษตรกร	 ตามแนวพุทธโดยหลักธรรมส�าคัญในพุทธเศรษฐศาสตร์															

คือ	 มัชฌิมาปฏิปทา	 (ทางสายกลาง)	 เป็นข้อปฏิบัติที่จะน�าไปสู่จุดหมาย	 ในขณะที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									

ที่มีทั้งความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง	 โดยใช้ความรู้อย่างรอบรู้	 รอบคอบ														

มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ	 และการด�าเนินชีวิต	 สร้างความสมดุลในวัตถุ	 สังคม	 ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

ภูมิปัญญา	และวัฒนธรรมไทย	ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม	

	 รัฐบาลยุคที่ผ่านมาได้ด�าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย	มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างรวดเรว็	กระแสการพฒันาแผ่ขยายจากเมอืงสูช่มุชน	ท�าให้วถิชีวีติของคนไทยเปลีย่นจากการพึง่ตนเองแบบ

พอกินมาสู่การแสวงหารายได้	 เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันอย่างฟุ่มเฟือย	 กู้ยืมเงินมาลงทุนขยายการผลิต								

และใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัอย่างขาดเหตผุล	ท�าให้ปัญหาเศรษฐกิจมคีวามรนุแรงมากข้ึน	ประชาชนมคีวามล�าบาก
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ในการครองชีพ	 ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางสังคม	 เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม	 วิถีชีวิตไทยเริ่มจางหายไป						

จากสงัคมอย่างเหน็ได้ชดั	จากสภาพปัญหาดงักล่าวรฐับาลจงึได้น้อมน�ากระแสพระราชด�ารสัเรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิ	

พอเพยีงมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศเพือ่ให้ประชาชนได้มคีวามรู	้ความเข้าใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงอย่างแท้จริง	 และสามารถน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต													

และพัฒนาหมู่บ้าน	 ชุมชน	 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง																

ยึดหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย	

	 บ้านสระแทด	หมูท่ี	่11		ได้รบัคดัเลอืกและประกาศให้เป็นหมู่บ้านทีม่ผีลการปฏบิตังิานคณะกรรมหมูบ้่าน

ดเีด่นระดบัอ�าเภอ		อยูใ่นเขตการปกครองโดยเทศบาลต�าบลตลาดแค	และองค์การบรหิารส่วนต�าบลธารปราสาท	

อ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	มีจ�านวนครัวเรือน	129	ครัวเรือน	ประชากร	434	คน	ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชพีท�านา	อาชพีรบัจ้างทัว่ไป	เป็นหมูบ้่านหนึง่ในจงัหวดันครราชสีมา	ทีม่กีารพฒันาตามหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดการตนเองและการประสานกับหน่วยงานภาคีพัฒนา													

เข้ามามีบทบาทในการหนุนเสริมและสนับสนุนได้อย่างสอดคล้อง	 นับตั้งแต่การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน																								

มกีารท�าบญัชคีรวัเรอืนซึง่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ตนเองเพือ่ลดรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น	และการผลติสนิค้า

อปุโภคและบริโภคในชวีติประจ�าวนัเพือ่ลดรายจ่ายทกุครวัเรอืนมกีารปลกูพชืผักสวนครวั	เล้ียงเป็ด	ไก่	ไว้บรโิภค

ในครัวเรือน		ส่วนการพึ่งตนเองในระดับชุมชน	มีกระบวนการวิเคราะห์		ท�าแผนชุมชน	การพัฒนากลุ่ม	องค์กร

ชุมชนต่างๆ	 อาทิเช่น	 การบูรณาการทุน	 กลุ่ม	 องค์กรกองทุนการเงินต่างๆ	 ร่วมกัน	 บริหารจัดการเงินทุน												

ในชมุชน	เพือ่ให้เกิดการใช้เงินทนุในชุมชนอย่างมเีอกภาพ	ประสทิธิภาพ		คุม้ค่า		และเกดิประโยชน์สงูสดุ	กองทนุ

ฌาปนกิจหมู่บ้าน	กองทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท�านา	กองทุน	SML	จัดซื้อพันธุ์ข้าว	ร้านค้าชุมชน	กลุ่มเย็บผ้า	

เลี้ยงหมูหลุม	 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	 การจัดตั้งธนาคารขยะ	 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน	 และการพัฒนา																

ด้านสิง่แวดล้อมในชมุชน	ผลจากการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ	ท�าให้เกดิรปูธรรมการพึง่ตนเองตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน	 ท�าให้หมู่บ้านได้รับคัดเลือก	 และประกาศให้เป็นหมู่บ้านที่มีผล														

การปฏิบัติงานคณะกรรมหมู่บ้านดีเด่นระดับอ�าเภอ	 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของต�าบล/อ�าเภอ	

เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงแก่ครัวเรือนและชุมชน	

	 ดงันัน้เพือ่เป็นการพฒันาชมุชนต้นแบบในการน�าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้เพือ่ชมุชนอยูเ่ยน็	เป็นสขุ	

และเพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านท่ีสนใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 และการพัฒนา										

ยกระดบัในการพฒันาหมูบ้่านสระแทด	ให้เป็นศนูย์การเรยีนรู้ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยชมุชน

เป็นแกนหลักในการบริการจัดการตนเองจึงน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 “การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข”	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	

	 2.	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชน									

อยู่เย็น	เป็นสุข	
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ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ได้รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 เพื่อชุมชน						

อยู่เย็น	เป็นสุข	ที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้	

	 2.	 หน่วยงานภาครฐั	เช่น	องค์การปกครองส่วนท้องถิน่	ส�านกังานพฒันาชมุชน	ได้น�าข้อมลูสารสนเทศ

เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้แก่ชุมชนหรือผู้สนใจน�าไปเป็นต้นแบบในการด�าเนินงานหรือน�าไปประยุกต์ใช้

ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนตนเอง	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาชุมชนต้นแบบ 

	 	 การศึกษาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่ออยู่เย็นเป็นสุข	 โดยมีเนื้อหา									

4	 ส่วน	 คือ	 1)	 ข้อมูลพื้นฐานและบริบทท่ัวไปของชุมชน	 2)	 วิถีชีวิตของคนในชุมชน	 3)	 การรวมกลุ่มของคน										

ในชุมชน	 และ	 4)	 แนวทางการพัฒนายกระดับเพื่อให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน														

อยู่เย็น	เป็นสุข	

	 	 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ประกอบด้วย	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 หัวหน้าครอบครัวตัวอย่างในการด�าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 และสมาชิก											

ในชุมชน	โดยเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	20	คน	

	 	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม	 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น										

โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา	ใน	4	ประเด็นคือ	1)	ข้อมูล										

พืน้ฐานและบรบิททัว่ไปของชมุชน	2)	วถิชีวีติของคนในชมุชน	3)	การรวมกลุม่ของคนในชมุชน	และ	4)	แนวทาง

การพัฒนายกระดับเพื่อให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอยู่เย็น	 เป็นสุข	 ท�าการบันทึกเสียง

และภาพในระหว่างการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม	

  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

	 	 กจิกรรมที	่1	การจดัเกบ็ข้อมลูทตุยิภมู	ิและการส�ารวจภาคสนาม	คณะผู้วจิยัด�าเนนิการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง							

ทั้งภาครัฐ	และเอกชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป	ทฤษฎี	และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้

ยงัท�าการส�ารวจภาคสนาม		โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ค้นหาพืน้ทีใ่นการท�าวจิยั	และบคุคลในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม

ในการท�าวิจัยครั้งนี้	

	 	 กจิกรรมที	่2	จดัเวทสีร้างความเข้าใจกบัแกนน�าชมุชน	ค้นหาทมีคณะท�างานในชมุชน		และวางแผน

การด�าเนนิงานศกึษาวจิยั	ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบรบิทของชมุชน	ดงัต่อไปนี	้	1)		ประสาน

งานกับองค์การบริหารส่วนต�าบลและผู ้น�าชุมชนเพื่อช้ีแจงแนวทางการศึกษาวิจัย	 2)	 จัดเวทีประชุม																					

สร้างความเข้าใจ	3)		จัดตั้งคณะท�างานวิจัยร่วมกับชุมชน	และ	4)		วางแผนงานร่วมกับชุมชน	

	 	 กจิกรรมที	่3	เวทีถอดบทเรยีนหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง	อยูเ่ยน็เป็นสขุ	บ้านสระแทด	โดยมีประเด็น

ในการถอดบทเรียนระดับครัวเรือน/ชุมชน	ดังต่อไปนี้	1)		ข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของชุมชน	2)		วิถีชีวิต

ของคนในชุมชนในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 3)	 	 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการน�าแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 	 และ	 4)	 	 แนวทางการพัฒนายกระดับเพื่อให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง						

เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	
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 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น  
  เป็นสุข
	 	 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ประกอบด้วย	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	
และคณะกรรมการหมู่บ้านหรือแกนน�ากลุ่ม	 โดยเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 รวมทั้งสิ้น												
จ�านวน	8	คน	
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แนวค�าถามสนทนากลุ่มซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการศึกษาและประเด็นที่ต้องการศึกษา	 ใน	 4	 ประเด็นคือ							
1)	ข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของชุมชน	2)	วิถีชีวิตของคนในชุมชน	3)	การรวมกลุ่มของคนในชุมชน	และ	
4)	แนวทางการพัฒนายกระดับเพื่อให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	
	 	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	หลงัจากด�าเนนิการศกึษาในขัน้แรกได้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาด�าเนนิการเพือ่พฒันา
ยกระดับชุมชนดังนี้	
	 	 กิจกรรมที่	 4	 การพัฒนาศักยภาพคณะท�างาน	 โดยการศึกษาดูงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยน									
เรียนรู้ระหว่างชุมชนที่สนใจพัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 กิจกรรมที่	 5	 การจัดท�าแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	 เป็นสุข	 โดยด�าเนินการดังนี้	 1)	 	 วิเคราะห์ศักยภาพความพอเพียง								
ของชุมชนระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	 และ	 2)	 	 หาแนวทางในการพัฒนาชุมชน	 ชุมชนต้นแบบในการ												
น�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
	 	 กิจกรรมที่	 6	 การด�าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	ชุมชนด�าเนินงานโดยใช้แผนงานการด�าเนินงานที่วางไว้	ซึ่งมีระยะเวลา
ด�าเนินงานทั้งหมด	6	เดือน	แบ่งได้	3	ระยะ	ได้แก่
	 	 	 ระยะที	่1	เดอืนที	่1	คณะท�างานของโครงการฯ	จะร่วมด�าเนนิงานกบัชมุชนเพือ่ช่วยวางระบบ
งานต่างๆ	ของชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	
	 	 	 ระยะที่	 2	 เดือน	 2-5	 ชุมชนต้นแบบจะด�าเนินงานของชุมชนด้วยตนเอง	 โดยคณะท�างาน									
ของโครงการจะเป็นส่วนสนับสนุนเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เน้นการประสานงาน											
สร้างความร่วมมือกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนต�าบล		
	 	 	 ระยะที่	 3	 	 เดือนที่	 6	 คณะท�างานของโครงการฯ	 และชุมชนต้นแบบร่วมประเมินผล																		
การด�าเนินงานของชุมชนต้นแบบ	โดยสรุปผลการด�าเนินงาน	
	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้	 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา												
(Content	analysis)	เป็นหลักและใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	(Data	triangulation)	

ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
	 	 รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนต้นแบบในการน�าแนวพระราชด�าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้									
เพื่อชุมชนอยู่เย็น	 เป็นสุข	 ชาวบ้านสระแทดได้ร่วมกันให้นิยาม	ความหมาย	ของค�าว่า	 เศรษฐกิจพอเพียง	คือ	
“การด�าเนนิชวีติในกระแสบรโิภคนยิม	และการโฆษณาชวนเชือ่ให้ซือ้สินค้าต่างๆ	คนในชมุชนจะต้องลดรายจ่าย	
ลดความฟุ่มเฟือย	 สร้างรายได้	 และครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้”	 	 จากการศึกษาพบว่า	 รูปแบบของการ									
พึ่งตนเองโดยการน�าแนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข	 มี	 2	 ระดับคือ							
1)	ความพอเพียงระดับครัวเรือน	และ	2)	ความพอเพียงระดับชุมชน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	
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	 	 1.1	 ความพอเพียงระดับครัวเรือน	จากการศึกษา	พบว่า	รูปแบบการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน	

ประกอบด้วย	 1)	 ท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เห็นรายรับ	 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว	 2)	 การลดค่าใช้จ่าย							

มีวิธีการคือ	 ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน	 ส่วนที่เหลือน�าไปขายสร้างรายได้เสริม	 เลี้ยงเป็ด	 ไก่	 หมู	

ปลา	นอกจากนี้ยังมีการผลิตของใช้ในครัวเรือน	เช่น	น�้ายาล้างจาน	น�้าถูพื้น	น�้ายาล้างห้องน�้า	ยาสระผม	และ		

3)	สร้างรายได้	โดยการปลูกผักขาย	เลี้ยงวัว	เลี้ยงหมู	

	 	 1.2	 ความพอเพียงระดับชุมชน	 ประกอบด้วย	 วิธีการที่ต้องจัดการร่วมกันในระดับชุมชน	 ในรูป	

ของการรวมกลุ่ม	 องค์กรชุมชน	 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน	 เช่น	 1)	 กลุ่มโรงสีชุมชนการพัฒนา		

ยกระดบัให้เป็นธรุกจิชมุชนเพือ่แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต�า่	น�าข้าวมาแปรรปูเพือ่สร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชน	

2)	 กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว	 จัดตั้งข้ึนเพื่อลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวบ้านต้องซื้อในราคาสูง	 3)	 กลุ่มกองทุน						

แม่ของแผ่นดิน	 จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกองทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน	 น�าเอาดอกผล	 ก�าไร	 มาเป็นทุนในการพัฒนา

หมู่บ้าน	 และ	 4)	 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน	 และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	 ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องหน้ีสิน		

และเงินเพ่ือการลงทนุในการผลติ	อย่างไรกต็าม	พบว่า	มกีลุม่ทีต่ัง้ขึน้มาแล้วไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง	

ได้แก่	 กลุ่มร้านค้าชุมชน	 เน่ืองจากมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ	 กองทุนพัฒนาอาชีพ	 เนื่องจากไม่สามารถ						

เก็บเงินจากสมาชิกที่กู้ยืมได้	

 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชน อยู่เย็น 

เป็นสุข  

	 	 รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อชุมชน										

อยู่เย็น	 เป็นสุข	 พบว่า	 รูปแบบของการพึ่งตนเองโดยการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้ชุมชน												

อยูเ่ยน็	เป็นสขุ	ม	ี2	ระดบัคอื	1)	ความพอเพยีงระดบัครวัเรอืน	และ	2)	ความพอเพยีงระดบัชมุชน	โดยมแีนวทาง

ในการพฒันาต้นแบบในการน�าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้เพือ่ให้ชมุชนอยูเ่ยน็เป็นสุข	ผลจากการศึกษาวจิยั

มีข้อค้นพบ	ดังนี้

	 	 2.1	 แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ชุมชน													

อยู่เย็น	เป็นสุข	ระดับครัวเรือนคือ		

	 	 	 2.1.1	 สร้างจิตส�านึกประการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิกในครัวเรือน	 ขยัน	 ประหยัด	

อดออม	ซื่อสัตย์	มีวินัย	ใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง	

	 	 	 2.1.2	 เพิ่มทางเลือกในการท�ากิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจ�าวัน	 และการลดต้นทุน

การผลิต	หรือทุนในการประกอบอาชีพอื่นๆ		

	 	 	 2.1.3	 สร้างอาชีพเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง	

	 	 	 2.1.4	 การแก้ไขปัญหาดินเค็ม	น�้ากร่อย	และการขาดแคลนน�้า	

	 	 2.2	 แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ชุมชนอยู่เย็น

เป็นสุข	ระดับชุมชน	คือ	การรวมกลุ่มหรือองค์กรของคนในชุมชนลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอาชีพท�านา	

	 	 	 2.2.1	 การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างครบวงจร	

	 	 	 2.2.2	 การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันท�าปุ๋ย	เพื่อลดต้นทุนการผลิต	

	 	 	 2.2.3	 พฒันาโรงสข้ีาวชมุชนให้เป็นธรุกจิชมุชนสามารถแปรรปูผลผลติโดยชมุชน	ในการพัฒนา	

โรงสีข้าวชุมชนจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	ได้แก่	
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	 	 	 	 2.2.3.1	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ถนน	ไฟฟ้า	โรงสีข้าว	

	 	 	 	 2.2.3.2	 พัฒนาให้คณะกรรมการมีความรู้ทางด้านเทคนิคการสีข้าวให้มีคุณภาพ	

	 	 	 	 2.2.3.3	 พัฒนาบรรจุภัณฑ์		

	 	 	 	 2.2.3.4	 บริหารจัดการ	การเงิน	บัญชี	

	 	 	 	 2.2.3.5	 พัฒนาด้านการตลาด	

	 	 	 	 2.2.3.6	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมสนับสนุน

การพัฒนาธุรกิจโรงสีข้าว	ชุมชน		

อภิปรายผล  
	 การศกึษาวจิยัการพฒันาชมุชนต้นแบบในการน�าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้เพือ่ชมุชนอยู่เยน็	เป็นสขุ	

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 ศึกษารูปแบบชุมชนต้นแบบในการน�าแนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	และ	2)	เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	ผลการศึกษาวิจัย	พบว่า	รูปแบบของการพึ่งตนเองโดยการน�า	แนวคิดเศรษฐกิจ											

พอเพียงไปใช้เพื่อให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข	มี	2	ระดับคือ	1)	ความพอเพียงระดับครัวเรือน	คือ	ครอบครัวอบอุ่น	

ขยัน	 ประหยัด	 อดออม	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 และ	 2)	 ความพอเพียงระดับชุมชน	 คือการรวมกลุ่ม	 องค์กรชุมชน																				

เพื่อช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	และแนวทางในการพฒันาชมุชนต้นแบบฯ	คอื	การพฒันาครอบครวั	และการพฒันา

กลุม่	องค์กรชุมชน	สู่ชุมชนเข้มแข็ง	

	 ผลการศึกษาความสอดคล้องกับสมมุติฐานในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 การน�าแนวคิดเศรษฐกิจ													

พอเพียงมาใช้จะส่งผลให้เกิดชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข	 ซ่ึงแนวคิดของชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข	 คือ	 ต้องเป็นชุมชนท่ีม	ี										

สขุภาวะทีดี่	มรีะบบเศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแขง็	ชุมชนเข้มแขง็	ครอบครวัอบอุ่น	สภาวะแวดล้อมทีด่	ี	คนใน

ชุมชนมีความสมานฉันท์	ซึ่งองค์ประกอบเพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุขประกอบด้วย	1)	ผู้น�าชุมชนมีความเป็นผู้น�า

และเข้มแข็ง	2)	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของคนในชุมชน	3)	การประชุมเพื่อพุดคุยสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ	

4)	 การสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนทางวิชาการจากภาครัฐ	 5)	 การมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	 และ										

6)	การปลูกข้าว	ปลูกผักปลอดสารพิษ	และเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทาน	

	 ผลการศกึษาวจิยัมคีวามสอดคล้องกบั	อ�าพล	เสนาณรงค์	(2542)	ทีก่ล่าวว่า	เศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นการ

พยายามพึ่งตนเอง	ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ให้พอมีพอกิน	โดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศัย	ส่วนที่

ไม่สามารถผลิตเองได้	 ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบ้าง	 แต่ควรซื้อและใช้ของจากที่ผลิตได้ในท้องถิ่น							

หรือ	 ในประเทศมากท่ีสุด	 พยายามก่อหน้ีให้น้อยท่ีสุดและควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอใจ																					

ในสิง่ที	่ได้รับมาโดยชอบธรรม	ไม่ฟุง้เฟ้อ	ฟุม่เฟือย	เพือ่ให้รายจ่ายไม่เกนิรายรบั	และเศรษฐกิจพอเพยีงยงัเป็นการ						

พฒันาอย่างบรูณาการ	โดยไม่มองเฉพาะเศรษฐกจิอย่างเดยีว	ต้องมองสงัคม	และสิง่แวดล้อมพร้อมๆ	ไปกบัการ

พัฒนา	โดยการพัฒนาต้องมองรอบด้าน	เรียกว่าบูรณาการและพึ่งตนเอง	พึ่งเงินออม	สติปัญญา	และการตลาด	

โดยอาศัยปัจจัยในการพัฒนา	คือคนและเป้าหมายของคน	ก็คือ	อยู่ดี	 กินดี	 มีสุขทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	

คุณธรรม	เศรษฐกิจสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ดี		

	 นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดอยู่เย็น	 เป็นสุข	 ของ	 ประเวศ	 วะสี	 (2548)	 ได้อธิบายว่า										

หลักส�าคัญของการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข	 คือการพัฒนาสังคมส่วนต่างๆ	 ไปพร้อมๆ	 กันทั้งสุขภาพร่างกาย	

สุขภาพจิต	 สุขภาพสังคม	 และสุขภาพปัญญา	 ซ่ึงต้องมีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงในด้านต่างๆ	 ด้วย																			
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การมีสิง่แวดล้อมทีด่	ีผูค้นเหน็คณุค่าทางจติใจ	อนรุกัษ์สบืสานศิลปวฒันธรรม	มสีมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวัและ

ชุมชน	สร้างสวัสดิการและหลักประกันในชีวิต	ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นสร้างรายได้และยกระดับ

มาตรฐานการครองชีพ	 ความอยู่เย็นเป็นสุขจะเกิดข้ึนได้	 ต้องใช้สติและปัญญาในการครองตนให้มีสุขภาพด	ี								

ทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีงาม	 ความอยู่เย็น	 เป็นสุข	 นับเป็นเป้าหมายหลัก														

ในการพฒันาสงัคม	โดยต้องมกีารพัฒนาส่วนต่างๆ	ไปพร้อมๆ	กนั	และมคีวามเชือ่มโยงกนัไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 โดยกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม	 และต้องอยู่บน								

พื้นฐานของชุมชน	 ให้ชุมชนเป็นผู้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาตามบริบท	 และวัฒนธรรมของชุมชน	 และ												

ยดึหลกัการพัฒนาตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันา	เพ่ือให้ชมุชนเกดิกระบวนการ

เรยีนรูร่้วมกนั	ช่วยกนัคดิ	ช่วยกนัท�า	ช่วยกนัแก้ไขปัญหา	อนัจะน�าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 ไชยรัตน์	 ปราณี	 และคณะ	 (2551)	 ได้ศึกษาวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่น�าแนวพระราชด�าริ

เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ยนื	พบว่า	เงือ่นไขในการด�ารงอยูข่องชมุชน

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้	 คือ	 1)	 ทุนทางสังคม	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายในที่ปรากฏอยู่ในชุมชน													

แต่ละชุมชนเองซึ่งก่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างพอเพยีงและยัง่ยนืซึง่แบ่งออกเป็น	ทนุมนษุย์ทนุทางสถาบนักลุ่ม/เครอืข่ายและ	ทนุทางวฒันธรรม	

2)	 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 หมายถึง	 ท�าเลที่ตั้งของชุมชนที่อยู่ในภูมิประเทศที่สภาพ														

ทางภูมิศาสตร์อุดมสมบูรณ์หรือยังสามารถอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นฐานในการด�ารงชีวิต																		

ของชมุชนได้	 รวมทัง้การเข้าถงึหรอืการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของชุมชน	3)	ทนุทางความรู	้					

สติปัญญา/เทคโนโลยี	 หมายถึง	 องค์ความรู ้ที่เป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู ้ที่เป็นนวัตกรรม																			

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีอยู่ในชุมชนและมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในชุมชนเองและจากการ

ยอมรับจากภายนอก	และ	4)	นโยบาย/กระบวนการพัฒนาจากภายนอก	หมายถึง	 กระบวนการทางนโยบาย

จากหน่วยงานภาครฐั	และเอกชนจากภายนอกชมุชนทีไ่ด้ถูกน�าไปใช้ในชมุชนหรอืท้องถิน่ซึง่ปรากฏอยูใ่นรปูของ

การด�าเนินการตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์หรือการท�าโครงการต่างๆ	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่น	
	 2.	 แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน�าแนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 ชุมชนอยู่เย็น	
เป็นสุข	 อย่างยั่งยืน	 จากการท�ากิจรรมต่างๆ	 ท�าให้ผู้น�าชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับการเรียนรู้ด้วยการ								
ปฏบิตัจิรงิ	จากการได้เข้าร่วมประชมุ	การศกึษาจากเอกสาร	การทศันศกึษาดูงาน	การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ชมุชน
สามารถบริหารจัดการชุมชน	 โดยงบประมาณของชุมชนเอง	 	 และการประสานกับงบประมาณจากหน่วยงาน
โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยท่ีมอบหมายให้กรรมการพัฒนาชุมชน	 (สร้างความเข้มแข็งของชุมชน																									
โดยงบประมาณประชาชน)	และท�าให้เกิดการบรูณาการการท�างานระหว่างภาคี	อาทเิช่น	ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 ส�านักงานเกษตรจังหวัด	 ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา																		
ตามอธัยาศยั	(กศน.)	ส�านกังานประมงจงัหวัด	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ส�านกังานปศสัุตว์จงัหวดั	องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล	 และปกครองจังหวัด	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับ	 เสน่ห์	 จินะ	 (2551)	 ที่ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้													
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านตาแวน	 ต�าบลเรือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดน่าน	 พบว่า	 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน	ควรเป็นกระบวนการเรียนรู้ในแบบดั้งเดิม	หรือตามธรรมชาติโดยเป็นการ
สืบทอดการด�ารงชีวิตตามแนวคิดภูมิปัญญาของคนในชุมชน	ให้สอดคล้องกับแนวคิดตามแนวทางพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง	 นอกจากนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	 ที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู	้														
จากหน่วยงานองค์กรภายนอกท่ีเข้ามาสนับสนุน	 เช่น	 การอบรม	 การสาธิต	 การศึกษาดูงาน	 การทดลอง																
การปฏิบัติการ	การจัดค่ายส�าหรับเยาวชน	และการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
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	 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ	 คือการมีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง	 เสียสละ	 และมีความคิดสร้างสรรค์	 เช่น	
ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	และผู้น�ากลุ่มต่างๆ	ชุมชนมีส่วนร่วม	และให้ความร่วมมือกับผู้น�า
เป็นอย่างดี	 และความสามารถของผู้น�าชุมชนท่ีสามารถประสาน	 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี	 พัฒนา
ส่วนต่างๆ	 ให้การสนับสนุนท้ังวิชาการ/งบประมาณ	 และให้ความร่วมมือและเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างดี	 เช่น	
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ปกครองจังหวัด	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.)	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	ส�านักงานเกษตรจังหวัด	ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	
ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เป็นต้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จิดาภา	ค�าตื้อ	และคณะ	(2550)	ที่ศึกษาการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ	กรณีศึกษาบ้านท่ากกเรียง	หมู่	19	ต�าบลท่าพล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบูรณ์	พบว่า	การศึกษาชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ	 ในการพึ่งตนเองในการระดมทุนเพื่อใช้ในการเป็นสินเช่ือ	 เพื่อหาปัจจัยในการผลิต	 มีการ						
รวมกลุ่มกันด้านอาชีพ	 แสดงให้เห็นว่า	 ชุมชนนี้มีความเข้มแข็งในการที่สามารถพึ่งพาตนเองในการระดมทุน								
ในการหาปัจจยัในการผลติ	และมกีารรวมกลุม่กนัในด้านประกอบอาชพี	ด้านสงัคมมผู้ีน�าชมุชนทัง้ทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ	มวีสิยัทศัน์ในความสามารถวเิคราะห์ปัญหา	สรปุบทเรยีนของชุมชน	มองโลกในแง่ด	ีมแีนวคิด
การพัฒนาบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน	 มีคุณธรรมในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส												
เป็นธรรม	มีความรับผิดชอบ	มีความสามารถในการจัดการความเชื่อมั่นในตนเอง	ประสานงานเก่ง	มีความตั้งใจ
เอาใจใส่ต่องานที่ปฏิบัติหน้าที่	 ไม่ผูกขาดความคิด	 ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 ให้โอกาส
สมาชิกร่วม	
	 สรุปปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ	 คือ	 การมีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง	 เสียสละ	 และมีความคิดสร้างสรรค	์	
เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลและผู้น�ากลุ่มต่างๆ	ชุมชนมีส่วนร่วม	และให้ความร่วมมือกับ
ผูน้�าเป็นอย่างด	ีและความสามารถของผูน้�าชุมชนทีส่ามารถประสาน	สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาค	ีพฒันา
ส่วนต่างๆ	 ให้การสนับสนุนท้ังวิชาการ/งบประมาณ	 และให้ความร่วมมือและเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างดี	 เช่น	
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ปกครองจังหวัด	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.)	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	ส�านักงานเกษตรจังหวัด	ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เป็นต้น	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 	 1.1	 หน่วยงานภาครัฐควรค�านึงถึงศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	 ให้กับชุมชน	

นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม	เพื่อมิให้เกิดการสร้างภาระให้กับชุมชน	

	 	 1.2	 การส่งเสริมและขยายโครงการ/กิจกรรมในชุมชนในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุขได้นั้น	ต้องศึกษาศักยภาพ	ความสามารถในการพัฒนาเป็นชุมชนก่อน	เนื่องจากชุมชน

แต่ละแห่งมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน	 โดยมีวิธีการศึกษาชุมชน	 คือ	 ศึกษาบริบทชุมชน	 องค์ประกอบและ																

ความสัมพนัธ์ชมุชน	การรวมกลุม่ในการแก้ไขปัญหาของคนในชมุชน	และแนวทางในการพฒันาในการน�าแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรศกึษาในชมุชน	พืน้ทีอ่ืน่ๆ	เพิม่เตมิอาจท�าให้ได้ข้อค้นพบเกีย่วกบัองค์ประกอบและเงือ่นไข

ในการอยู่เย็น	 เป็นสุขที่น่าสนใจเพิ่มเติม	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าแนวแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช	้									

เพื่อชุมชนอยู่เย็น	เป็นสุข	
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	 	 2.2	 ควรศึกษาปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอันประกอบด้วย	 ทุนความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้	 ทุนทางสังคม	 ทุนสิ่งแวดล้อม	 และทุนงบประมาณโดยท�าการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	

	 	 2.3	 ควรศึกษาความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนว่ามีมากน้อยเพียงใด	กลุ่มต่างๆ	มีความ

ส�าเร็จมากน้อยเพียงใด	มีปัญหาอุปสรรคอะไร	และมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร	

กิตติกรรมประกาศ  
	 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา	ทีไ่ด้อ�านวยความสะดวกในการใช้

สถานที่	 และอนุมัติการท�าวิจัยให้กับคณะผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 และขอขอบคุณ	 ผู้ใหญ่บ้าน									

นางณฐัพร	ทพักลาง	คณะกรรมการหมูบ้่าน	บ้านสระแทด	ต�าบลธารปราสาท	อ�าเภอโนนสูง	จงัหวดันครราชสีมา	
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