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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการวิจยัเร่ืองน้ีมีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการพฒันาเป็น
ชุมชนยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเกาะกก จงัหวดัระยอง (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการพฒันาเป็นชุมชนยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และ (3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาชุมชนยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิ้จยัไดป้ระยุกต์หลกั CIPPI Model ใน
การประเมินผล โดยการพิจารณาดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลกระทบ 
โดยงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
คนในชุมชนและผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับความส าเร็จของชุมชน ร่วมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ตามกรอบแนวคิด CIPPI Model 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ดา้น
บริบท ชุมชนเกาะกก มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี เป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจ ดว้ยความท่ีตอ้งการรักษา
อาชีพดั้งเดิมของชุมชน จึงมีแนวคิดแปลงนาผืนสุดทา้ยของมาบตาพุดเกิดขึ้น (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ มีผูน้ าชุมชนท่ี
มีวิสัยทัศน์ มีทักษะการบริหาร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาคนในชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี มีการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาชุมชน (3) ด้าน
กระบวนการ ไดมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ซ่ึงกนัและกนัในชุมชน มีองคค์วามรู้ ให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบติั (4) 
ดา้นผลผลิต มีการรวมกลุ่มกนัท าวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภณัฑ์ของชุมชน และ(5) ดา้นผลกระทบ ท าให้เกิดการ
พฒันาคนในชุมชน ซ่ึงเป็นผลจากการจดัการความรู้ และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั มีการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น คนในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น นอกจากน้ี
ควรมีการพฒันาบทบาท และศกัยภาพของผูน้ าชุมชน ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น มีการสืบคน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพิ่มเติม น าองค์ความรู้มาปรับใช้ ถ่ายทอดให้กับชุมชนอ่ืนๆ มีการรักษาประสิทธิภาพของหมู่บา้นเศรษฐกิจ



พอเพียงอย่างสม ่าเสมอ หากสามารถเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ท าการสัมภาษณ์กับผูท่ี้เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม จะท าใหท้ราบถึงปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน และหาแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 
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 The purpose of this research is (1) to study the guidelines for development of a sustainable 

community in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy of Ko Kok Community, Rayong (2) to 

study the factors affecting the success of Development to be a sustainable community based on the sufficiency 

economy philosophy of the community, and (3) to suggest ways to develop a sustainable community based on 

the sufficiency economy philosophy. The researcher applied the CIPPI Model in the evaluation which 

important factor are context, input, process, output and impact. This research is a qualitative research. Data 

collection methods are in-depth interviews with community members and those involved in community 

success and documentary research with relevant document. 

Research results show that affecting factors to the success according to the CIPPI Model 5 framework, the 

factors are as follows. (1) the context of Ko Kok community, there is a prosperity of land is a community in 

the economic zone which the local people desire to maintain the traditional careers of the community. 

Therefore, there is a concept to convert the last piece of rice farm in Map Ta Phut. (2) Input factor consists of 

intelligent community leaders, good management skills, morals and ethics, developing people in the 

community based on the sufficiency economy philosophy; and, requesting for support for other parties in 

order to development community. (3) For process perspective, they have transferred knowledge from each 

other in the community. So, the indigenous people have sufficient knowledge on sufficient economy 

philosophy. (4) Regarding the production, they have been set up a group together to create a community 

enterprise for creating community products and (5) For impact factor, there is a development of people in the 



community which is a result of knowledge management from learning from action. The community also set 

up a career group. Community member’s behavior have been improved. For suggestions from the study, the 

community leader should develop their skills and knowledge to be more competence. Local wisdom should be 

revered and preserved. This local knowledge should be applied and transfer to set up in other communities. 

Finally, the concept of sufficiency economy should be maintained consistently.  For next study, the timing to 

conduct interviews should be increased. More relevant parties should be conducted to find out more findings 

such as the problems or any barriers to the implementation of the sufficiency economic concept in order to 

find any approaches solve problems. 

  


