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าทควนย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือสมาชิกที่จด
ทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ในชุมชน จ านวน๔๐๐คน การศึกษา
ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)
ได้แก่ ๑.แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ๒.แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สรุปผล
จากแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลวิจัยพบว่า ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มี
ความต้องการในการแก้ไขปัญหามากที่สุดในด้านเศรษฐกิจ(𝑋= ๔.๔๑)สมาชิกต้องการส่งเสริมอาชีพประหยัด
อดออม ด้านสังคม(𝑋= ๔.๔๑)สมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ด้านการศึกษา(𝑋= ๔.๓๒)ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการพัฒนาความรู้สร้างภูคุ้มกัน ด้านความรู้เบื้องต้น (𝑋= ๔.๑๖)แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ และด้านสิ่งแวดล้อม(𝑋= ๔.๐๙) สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งนี้ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
สมาชิกในชุมชนสามารถด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณและยั่งยืน 

 
ค าส าควญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the guidelines for solving problems 
based on the philosophy of sufficiency economy of Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong 
District, Nonthaburi Province. The sample of this study was 400 members with legal civil 
registration with house code of having odd ending number. This study was a quantitative 
research. Primary data were collected. The instruments used for data collection were 1. The 
questionnaire on personal factors, and 2. The questionnaire on the guidelines for solving 
problems based on the philosophy of sufficiency economy of Pruksa 3 Community in Bang 
Bua Thong District, Nonthaburi Province.  The results from the questionnaires were then 
summarized.  The results indicated that the most important aspect required for the solution 
of  Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province was economy  
(𝑿   4.41); members needed for occupation promotion and savings. In terms of social 
aspect (𝑿   4.41), members had good relationship. In terms of education(𝑿   4.32), most 
of people needed for knowledge and immunity development.  In terms of basic 
knowledge(𝑿   4.16), the philosophy of sufficiency economy could solve the community 
problems. In terms of environmental aspect (𝑿   4.09), members participated in public 
area and environmental conservation areas. People can apply the philosophy of sufficiency 
economy to solve problems so that community members can live under moderation and 
sustainability.  
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าทน า 
สังคมในปัจจุบันประสบปัญหาในการด ารงชีวิตหลากหลายด้าน สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ่งได้หลายรูปแบบ ทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศ แนวทางหนึ่งที่จะเป็นการ
แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเริ่มที่ตัวบุคคล โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ให้คนพัฒนาตนเองใน
การด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเอง การอยู่ร่วมกัน การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมี
จิตส านึกท่ีดีเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาชุมชน ผู้วิจัยจึงไดล้งพื้นที่ส ารวจความคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่มีหลากหลายมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้าน
สิ่งแวดล้อม ท าให้เป็นผลดีในการใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (เสรีย์ พงศ์พิศ,2550) 

ความพอเพียง นั้นจะหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก และอาศัยความรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต มาใช้ในการวางแผนทุกขั้นตอน จะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ การยึดหลัก
ความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักใช้ รู้จักพอ มีการอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม สมัคร
สมานสามัคคี ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรือง และระดับประเทศให้ยั่งยืน โดยเฉ
พะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ , ๒๕๕๐:๑๒) ปรัชญามี
องค์ประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมี เงื่อนไข 
คือ ความรู้ และคุณธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับพ้ืนฐานของสังคมไทย เพ่ือ
การตัดสินใจในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล มั่นคง และมีความยั่งยืนในระยะยาว ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง การประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
แนวคิดการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองได้ และสามารถน าชุมชนสู่ความ
เข้มแข็งและสามารถจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน(จรัส พยัคฆราชศักดิ์และกวี อิศริวรรณ 2544, 55) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร 
และมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด อีกทั้งมีการให้ความ
คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆใน
การด าเนินชีวิต 

 
ววตถุประสงค์ของการวิัวย 

๑.เพ่ือศึกษาปัญหาในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๒.เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้อยู่
ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เภนื้อเภรื่อง/ทาทวนวรรณกรรม 
ความหมายและความส าควญของแนวคินหลวกปรวชญาเภศรษฐกิัพอเภพ ยง 
    เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ 
ทุกขั้นตอน เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
ความพอเพียง  หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาว
ไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 
แนวคินทฤษฎ เภก ่ยวกวาหลวกปรวชญาเภศรษฐกิัพอเภพ ยง 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ 
 

 
แผนภาพที๑่ แสดงองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง  ๒ เงื่อนไข ๔มิติ ที่มา:

http://it2.sut.ac.th/bandai60_wp02/ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ  และเงื่อนไข ๒ ประการ 
ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีต่อความจ าเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 

สังคม  สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน 
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          ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  หลัก
กฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจน
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ 
          ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้
อย่างทันท่วงท ี
          เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจ และการกระท าเป็นไปพอเพียง จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและ
ความรู้  ดังนี้ 

เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ
การตระหนักในคุณธรรม  รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิต และด้านการกระท า คือมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี้ รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
          เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน   เพ่ือ
ประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ 
 
ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 

/ มีภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกส ารอง 

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด้านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่า
ของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอ่ืน 
ๆ 

แผนภาพที่ ๒ แสดงองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๔ มิติ  
ที่มา:กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) 
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กรอาแนวคินในการวิัวย  
ตววแปรต้น (Independent Variables)                             ตววแปรตาม (Dependent Variables)      
 

การน าเภนินตามหลวกปรวชญา
เภศรษฐกิัพอเภพ ยง 

- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- ภูมิคุ้มกัน 
- ความรู้ 
- คุณธรรม 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชน
พฤกษา 3 อ าเภออาางาววทอง 
ัวงหววนนนทาุร  ตามหลวกปรวชญา
เภศรษฐกิัพอเภพ ยง 

- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านด้านการศึกษา 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
วิธ การน าเภนินวิัวย 

ประเภอทของงานวิัวย 
ในการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล แบบปฐมภูมิ 

(primary data) ผู้วิจัยได้ออกไปแจกแบบสอบถาม อธิบาย ชี้แจง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัย
เอง ณ ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทั้งจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย 
แหล่งข้อมูล 
 การใช้แบบสอบถามรายบุคคลลงไปตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน 
เภครื่องมือท ่ใช้ในการศึกษา 
    ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ ๑.ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้าง
แบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ๒. จัดสร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม
ความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ ๒.๑ แบบสอบถามเกี่ยวปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ๒.๒ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนพฤกษา3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ได้รับการแก้ไขปัญหาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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องค์ประกอาของแาาสอาถาม 
 แบบสอบถามจะมีทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี้ ๑.ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ๒.แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา ๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยน้อยที่สุด ๓.ข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามจะครอบคลุมทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เบื้องต้น
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม  
วิธ การเภก็าข้อมูล 

          การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยการท าแบบสอบถามรายบุคคล 
เฉพาะสมาชิกที่จดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขคี่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน 

การวิเภคราะห์ข้อมูล 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยที่วางไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้มีการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างประเด็นค าถามส าหรับการท าแบบสอบถาม 
การน าเภสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลและผลการวิจัยแบบส ารวจความคิดเห็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
วางไว้ 
 

ผลการวิัวย 
๑.ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังนี้ 
ตารางที๑่.๑ จ านวนและร้อยละของเพศจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ 
๑.เพศ   
ชาย ๑๘๒ ๔๕.๕ 
หญิง ๒๑๘ ๕๔.๕ 

รวมผู้ตอาแาาสอาถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

๑.๑.๑ เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศผู้หญิง จ านวน ๒๑๘ คน (ร้อยละ ๕๔.๕) และเป็นเพศชาย 
จ านวน ๑๘๒ คน (ร้อยละ ๔๕.๕)(รายละเอียดตามตารางที่ ๑.๑) 
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ตารางที๑่.๒ จ านวนและร้อยละของอายุจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ 

๒.อายุ   
๑๓ - ๑๘ ปี ๕๕ ๑๓.๗๕ 

๑๙ - ๓๐ ปี ๗๙ ๑๙.๗๕ 

๓๑ - ๔๐ ปี ๘๔ ๒๑.๒๕ 

๔๑ - ๕๐ ปี ๙๐ ๒๒.๗ 

๕๑ - ๖๐ ปี ๕๕ ๑๓.๗๕ 

๖๐ ปีขึ้นไป ๓๖ ๙.๐ 
รวมผู้ตอาแาาสอาถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
๑.๑.๒ อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในระดับ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๙๐ คน (ร้อยละ ๒๒.๗) 

รองลงมามีอายุอยู่ในระดับ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๘๔ คน (ร้อยละ ๒๑.๒๕) อายุในระดับ ๑๙-๓๐ ปี จ านวน ๗๙ 
คน (ร้อยละ ๑๙.๗๕) ระดับอายุเท่ากันอยู่ในระดับ ๑๓-๑๘ ปี และ ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๕๕ คน (ร้อยละ 
๑๓.๗๕) และมีอายุอยู่ในระดับ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๓๖ คน (ร้อยละ ๙.๐) (รายละเอียดตามตารางที่ ๑.๒) 
 
ตารางที๑่.๓ จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ 
๓.ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าประถมศึกษา ๑๒ ๓.๐ 
ประถมศึกษา ๑๘ ๔.๕ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๙๑ ๒๒.๗๕ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๘๕ ๒๑.๒๕ 

อนุปริญญาหรือ ปวส. ๔๘ ๑๒.๐ 
ปริญญาตร ี ๑๑๕ ๒๘.๗๕ 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๓๑ ๗.๗๕ 

รวมผู้ตอาแาาสอาถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
๑.๑.๓ ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๑๕ 

คน (ร้อยละ ๒๘.๗๕) รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๙๑ คน (ร้อยละ ๒๒.๗๕) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จ านวน ๘๕ คน (ร้อยละ ๒๑.๒๕) ระดับอนุปริญญาหรือปวส.จ านวน ๔๘ คน 
(ร้อยละ ๑๒.๐) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๑ คน (ร้อยละ ๗.๗๕) ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๘ คน 
(ร้อยละ ๔.๕)และระดับต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๓.๐) (รายละเอียดตามตารางที่ ๑.๓) 
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ตารางที๑่.๔ จ านวนและร้อยละของอาชีพจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ 

๔.อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา ๘๔ ๒๑.๐ 
รับข้าราชการ ๓๖ ๙.๐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔๘ ๑๒.๐ 
พนักงานบริษัทเอกชน ๖๑ ๑๕.๒๕ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๕๕ ๑๓.๗๕ 

รับจ้างท่ัวไป ๖๑ ๑๕.๒๕ 

ค้าขาย ๕๕ ๑๓.๗๕ 

รวมผู้ตอาแาาสอาถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

๑.๑.๔กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๘๔ คน (ร้อยละ๒๑.๐)รองลงมา
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรับจ้างทั่วไป จ านวน ๖๑ คน (ร้อยละ ๑๕.๒๕) ตามล าดับ อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และค้าขาย จ านวน ๕๕ คน (ร้อยละ ๑๓.๗๕) ตามล าดับ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๘ 
คน (ร้อยละ ๑๒.๐) อาชีพรับข้าราชการ จ านวน ๓๖ คน (ร้อยละ ๙.๐) (รายละเอียดดังตารางที่๑.๔) 

 
ตารางที๑่.๕ จ านวนและร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ 
๕.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า ๕๐๐๐บาท ๙๗ ๒๔.๒๕ 

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐บาท ๑๑๐ ๒๗.๕ 

๑๐๐๐๑- ๒๐๐๐๐บาท ๑๓๓ ๓๓.๒๕ 

๒๐๐๐๑ - ๓๐๐๐๐บาท ๓๐ ๗.๕ 

๓๐๐๐๑บาทขึ้นไป ๓๐ ๗.๕ 

รวมผู้ตอาแาาสอาถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

๑.๑.๕กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๓ 
คน (ร้อยละ ๓๓.๒๕) รองลงมาอยู่ระหว่าง ๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท จ านวน ๑๑๐คน (ร้อยละ ๒๗.๕) ต่ ากว่า 
๕๐๐๐ บาท จ านวน ๙๗ (ร้อยละ ๒๔.๒๕) และระหว่าง ๒๐๐๐๑ - ๓๐๐๐๐ บาท และ ๓๐๐๐๐ บาทขึ้นไป  
จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๗.๕) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางที่๑.๕) 
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ตารางที๑่.๖จ านวนและร้อยละของรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ 

๖.รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า ๕๐๐๐บาท ๑๓๙ ๓๔.๗๕ 

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐บาท ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 

๑๐๐๐๑- ๒๐๐๐๐บาท ๙๗ ๒๔.๒๕ 

๒๐๐๐๑ - ๓๐๐๐๐บาท ๓๗ ๙.๒๕ 

รวมผู้ตอาแาาสอาถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

๑.๑.๖กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง ต่ ากว่า ๕๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๙ คน 
(ร้อยละ๓๔.๗๕) รองลงมาระหว่าง๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๗ คน (ร้อยละ ๓๑.๗๕) ๑๐๐๐๑ - 
๒๐๐๐๐ บาท จ านวน ๙๗ คน (ร้อยละ ๒๔.๒๕) และ ๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท จ านวน ๓๗ คน(ร้อยละ 
๙.๒๕)(รายละเอียดดังตารางที่๑.๖) 

 
ตารางที๑่.๗จ านวนและร้อยละของระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนาุคคล ั านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๗.ระยะเภวลาท ่อยู่อาศวยในชุมชน 

๒ปี ๑๒ ๓.๐ 
๓ปี ๖ ๑.๕ 

๔ปี ๑๒ ๓.๐ 
๕ปี ๔๙ ๑๓.๐ 
๖ปี ๓๐ ๗.๕ 
๗ปี ๑๒ ๓.๐ 

๘ปี ๓๐ ๗.๐ 

๙ปี ๑๒ ๓.๐ 

๑๐ปี ๗๓ ๑๘.๒๕ 
๑๑ปี ๖ ๑.๕ 
๑๒ปี ๔๓ ๑๐.๗๕ 
๑๔ปี ๑๙ ๔.๕ 
๑๕ปี ๒๔ ๖.๐ 
๑๖ปี ๒๔ ๖.๐ 

๑๘ปี ๖ ๑.๕ 

๑๙ปี ๖ ๑.๕ 

๒๐ปี ๓๐ ๗.๕ 
๒๒ปี ๖ ๑.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
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๑.๑.๗ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จ านวน 
๗๓ คน (ร้อยละ ๑๘.๒๕) รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา ๕ ปี จ านวน ๔๙ คน (ร้อยละ ๑๓.๐) 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ๑๒ ปี จ านวน ๔๓ คน (ร้อยละ ๑๐.๗๕) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ๖ ปี 
๘ ปี ๒๐ ปี จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๗.๕) ตามล าดับ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ๑๕ ปี ๑๖ ปี จ านวน ๒๔ 
คน (ร้อยละ ๖.๐) ตามล าดับ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ๑๔ ปี จ านวน ๑๙ คน (ร้อยละ ๔.๕) ระยะเวลาที่
อยู่อาศัยในชุมชน ๒ ปี ๔ ปี ๗ ปี ๙ ปี จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๓.๐) ตามล าดับ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ๓ 
ปี ๑๑ ปี ๑๘ ปี ๑๙ ปี จ านวน ๖ คน (ร้อยละ ๑.๕) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางที่ ๑.๗) 
๒.แบบส ารวจเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตารางที ่๒.๑ ผลรวมของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ประเภน็น 𝑋 S.D. ระนวาความ 
พึงพอใั 

๑.ด้านความรู้เบื้องต้น ๔.๑๖ ๐.๓๗ มาก 
๒. ด้านการศึกษา ๔.๓๒ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๓.ด้านเศรษฐกิจ ๔.๔๑ ๐.๓๕ มากที่สุด 
๔.ด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๐๙ ๐.๔๑ มาก 
๕.ด้านสังคม ๔.๔๑ ๐.๒๘ มากที่สุด 

 
         จากตารางผลรวมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของการแก้ไขปัญหาชุมชน
พฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ๑.ด้าน
ความรู้เบื้องต้น(มีค่าเฉลี่ย=๔.๕๔ ๐.๔๕) อยู่ในระดับมาก ๒. ด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ย= ๔.๓๒ ๐.๓๗) อยู่
ในระดับมากที่สุด ๓.ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย= ๔.๔๑ ๐.๓๕) อยู่ในระดับมากที่สุด ๔.ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย=๔.๐๙ ๐.๔๑) อยู่ในระดับมาก ๕.ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย=๔.๔๑ ๐.๒๘) อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ออิปรายผล 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา 3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลของการวิจัยพบว่าสมาชิกที่จดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของ
ทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน 
ตามแบบส ารวจได้ว่า มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระดับมาก มีความ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในแต่ละด้าน ดังนี้ ๑.)ด้านการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.๒๕๔๒) ๒.)ด้านเศรษฐกิจ การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์อันมี
อยู่ไม่จ ากัด แต่แนวทางที่จะได้รับมีขอบเขตจ ากัด ได้แก่ การประกอบการหาเลี้ยงชีพ การแสวงหารายได้ การ
สะสมทรัพย์สินการผลิต การจ าหน่าย ตลอดจนการบริโภคสิ่งอุปโภคต่างๆ  ทับทิม วงศ์ประยูร (๒๕๒๖ : ๒) 
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๓.)ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
และที่มนุษย์ได้สร้าง ขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรม(จับต้องมองเห็นได้) และนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มี อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วน 
เสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งระบบ
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ๒๕๔๕ : ๑๖) ๔.)ด้านสังคม กลุ่มคนที่ร่วมกันในอาณาบริเวณที่มีขอบเขต
ก าหนด มีความสัมพันธ์อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติต่อกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยอมรับ
แบบแผนและกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมถูกต้องของกลุ่ม พัทยา สายหู (๒๕๒๖ : ๖๗) ทั้งนี้มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเริ่มพัฒนาได้จากตนเอง ในด้านจิตใจ การมี
จิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและต่อผู้อื่น การด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง พอประมาณ พัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาชุมชน การเสนอความคิดเห็นร่วมกัน การให้ความส าคัญกับพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน จนกระทั่ง
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วิจัยและบทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกที่จดทะเบียนราษฎร
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ขอบพระคุณอาจารย์ดร.วาสนา สุรีย์เดชะสกุล ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย 
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