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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ(Primary Data)ได้แก่๑.การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ๒.การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถามคือประชากรที่ใช้ในศึกษา คือ ผู้ทีอาศัยอยู่บ้านที่จดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของ
ทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีเป็นบุคคลทั่วไป
เป็นเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่๑๓-๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน๔๐๐คน เครื่องมือส าคัญซึ่งผู้วิจัยใช้ในการ
แปลผล ผลวิจัยพบว่าการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด คือ ด้านความรู้เบื้องต้น( ̅=๔.๓๒) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( ̅=๔.๔๑) ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ( ̅=๔.๑๗) ด้านการศึกษา ( ̅=๔.๓๐) ด้านเศรษฐกิจ ( ̅=๔.๔๐) ด้านการมีส่วนร่วม 
( ̅=๔.๔๓) 
 
ค าส าคัญ: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,สภาพแวดล้อม,ยาเสพติด 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the application of the philosophy of 
sufficiency economy to drug problem surveillance under the case study of Pruksa3      
Community in Bang Bua Thong District. Primary data were collected. The instruments used 
for data collection were 1. The questionnaire on personal factors, and 2. The questionnaire 
on the application of the philosophy of sufficiency economy to drug problem surveillance. 
The sample of this study was 400 members with legal civil registration with house code of 
having even ending number in Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong District, Nonthaburi 
Province.  The sample was male and female people aged 13-60 years and above. The 
results from the questionnaires were then summarized.  The results indicated that the 
application of the philosophy of sufficiency economy to drug problem surveillance was at a 
high level. An aspect with the highest level was basic knowledge (  4.32), physical 
environment (  4.14), social environment (  4.17), education (  4.30), economy 
(  4.40), and participation (  4.43).  
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บทน า 
 มนุษย ์สามารถรับรู้รับสัมผัสและการรู้จักใช้สติปัญญานอกจากนั้น มนุษย์ยังควมคุมและสามารถดูแล
ตนเอง การดูแลตนเองในแนวคิดของโอเร็ม  เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระท าอย่างจงใจและมีเป้าหมาย ซึ่ง
เกิดข้ึนอย่างเป็นกระบวนการ คือ ระยะที่ ๑ เป็นระยะของการประเมินและตัดสินใจ  ระยะที่ ๒ ระยะของการ
กระท าและประเมินผลของการกระท า มนุษย์และการพัฒนาตนเอง ผู้ที่พัฒนาตนเองต้องมีความต้องการที่จะ
เปลี่ยนเปลี่ยนและความเต็มใจสมัครใจ โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ  การพัฒนาจึงจะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลทางสังคมส่งผลกระทบต่อเด็ก
เยาวชนและบุคคลในสังคมเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองมีความมุ่งมั่นในการหาเลี้ยงชีพท าให้เด็กขาดการดูแลและขาด
เอาใจใส่ท าให้เด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการเกิดอยาดรู้อยากลองจึงท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเสพสารเสพติด ดังนั้น
รัฐบาลจึงมนีโยบายการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ คือ: การเสริมสร้างเสถียรภาพและ
ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
คือ เร่งจัดตั้งสถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติดควบคู่ไปกับการปราบปรามและป้องกันนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ: 
สนับสนุนกองทัพบกในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรและประชาชน เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้การสนับสนุนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ในทางปฏิบัติหลักการทางมนุษย์มีหลากหลายส าหรับคนไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตถือเป็นภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ด ีทัง้ของตนเอง (ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย 
สิทธิ และเสรีภาพ ส าหรับชุมชนได้น้อมน าหลักการด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปรัชญามี ๓ห่วง ๒เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี และเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม เพ่ือใช้ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการเฝ้า
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ในหลายด้านเมื่อมีการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นและท าให้เกิดผลกระทบเมื่อมีผลกระทบจึงน าไปสู่การเฝ้าระวังและ
ป้องกันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด คือ หากคนหรือบุคคลในชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ปัญหายาเสพติดและ
สิ่งเร้าต่างๆจะไม่ส่งผลต่อคนและบุคคลในชุมชนเพราะบุคคลในชุมชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นศึกษาการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ให้อยู่ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือเป็นการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเฝ้าระวังในชุมชนหมู่บ้านพฤษา๓ 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
 

สมมติฐานการวิจัย 
๑.ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินชีวิตภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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๒.ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีได้ท าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

 
เนื้อเรื่อง/ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายและความส าคัญแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency economy) 
ความพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ทรงชี้

แนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
เพ่ือมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศให้ด าเนินไปอย่างรอบคอบ ความพอเพียงและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจยุค
โลกาภิวัฒน์    

ความส าคัญ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 
ความหมายและความส าคัญสภาพแวดล้อม (knowledge  environment) 

กลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่รวมตัวกันข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออยู่อาศัยร่วมกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มี
การเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอ้ืออาทรต่อกันเป็นต้น ในแต่ละชุมชนนั้นควรจะมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อการด ารงชีพของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ ความพอใจและความ
ต้องการ 

การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันนั้น ควรด าเนินตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที๙่ ทรงแนะน าไว้ ซึ่งสามารถเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เช่น 

 - ใช้ชีวิตและความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน พยายามพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 
- รู้จักประหยัดในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและให้มีของเหลือทิ้งน้อยที่สุด 
 
ความหมายและความส าคัญยาเสพติด (knowledge  narcotics) 

ยาเสพติด  ความหมายและการจ าแนกประเภทของสารเสพติดจากความหมายของพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือความหมายตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ สามารถสื่อความหมายของ
สารเสพติดได้ตรงกันว่าหมายถึง สารหรือยา หรือวัตถุชนิดใดๆ ที่เมื่อเสพเข้าร่างกายจะโดยวิธีใดๆก็แล้วแต่ จะ
เป็นผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด  เนื่องจากปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาส าคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบอยู่รวมทั้งประเทศไทย ในอดีตจะพบว่าการแพร่ระบาดนั้นจะอยู่ที่
ประชาชนผู้ใช้แรงงานและกลุ่มเยาวชน ชุมชนแออัด ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันสารเสพติดกลับแพร่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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ระบาดเข้าไปสู่เยาวชนในสถานศึกษาแทน ซึ่งหากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว เยาวชนในสังคม
ทั่วประเทศไทยก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวง 

 

 
แผนภาพที๑่ แสดงองค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง  ๒ เงื่อนไข ๔มิต ิ

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

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

สังคม  สิ่งแวดล้อม  
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  หลัก

กฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ต่างๆ   
เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจ และการกระท าเป็นไปพอเพียง จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและ

ความรู้  ดังนี้  
เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ

การตระหนักในคุณธรรม  รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิต และด้านการกระท า  

เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะน าความรู้ต่าง ๆ  
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ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพ่ิมรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / มี
ภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกส ารอง 

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด้านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 

แผนภาพที่ ๒ แสดงองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๔ มิติ  
ที่มา:กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ตัวแปรต้น(Independent Variable)                              ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประเภทของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ  (Primary Data)   และทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ออกไปแจกแบบสอบถาม อธิบาย ชี้แจง และเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัยเอง ณ ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทั้งจากหนังสือ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย 

การด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล  
ภูมิคุ้มกัน  
 ความรู้  
 คุณธรรม  
ปัจจัยท่ีท าให้ห่างไกลยาเสพติด 
การศึกษา 
เศรษฐกิจ 
การมีส่วนร่วม 
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา3 อ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ท าให้ชุมชน
ปลอดภัยและปราศจากยาเสพติด 
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แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data) ถือเป็นข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยการใช้แบบสอบถาม
รายบุคคล ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยประชากรที่ใช้ในศึกษา คือ ผู้ทีอาศัยอยู่บ้านที่จดทะเบียนราษฎรถูกต้อง
ตามกฎหมายของทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน๔๐๐คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
๑.ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีที่เก่ียวข้องต่างๆ  
๒.จัดสร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่  
๒.๑แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน                                 
๒.๒แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ใน
ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
องค์ประกอบของแบบสอบถาม 

ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งมี ๓ ส่วน พร้อมกับวิธีการตอบค าถามซึ่งมีค าถามที่มีรายเอียดต่างๆ 
ได้แก่  

ตอนที่๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชนได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ ระดับรายจ่าย และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี เป็นค าถามแบบให้เลือกค าตอบและเป็นค าถามปลายปิด  

ตอนที่๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีซึ่งประกอบไปด้วย ค าตอบย่อย
ที่แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยใช้มาตรฐานวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่า
คะแนนน้อยที่สุดคือ ๑ ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ ๕ โดยแบ่งประเภทค าถามในแต่ละด้าน ได้แก่ ๑.ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ๓.ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม๔.ด้านการศึกษา๕.ด้านเศรษฐกิจ ๖.ด้านการมีส่วนร่วม   

ตอนที่๓ ข้อเสนอแนะ  
 
วิธีการเก็บข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยการท าแบบสอบถามรายบุคคล เฉพาะผู้ที
อาศัยอยู่บ้านที่จดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้าน
พฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยที่วางไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้มีการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างประเด็นค าถามส าหรับการท าแบบสอบถาม 
 
การน าเสนอ  

ผู้วิจัยใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นและผลการวิจัย แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
ผลการวิจัย 
๑.ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที๑่.๑ จ านวนและร้อยละของเพศจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากตาราง๑.๑.๑ พบว่าเพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๓๐ คน (ร้อยละ ๕๗.๕) 

และเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๗๐ คน (ร้อยละ ๔๒.๕) 
 

ตารางที๑่.๒ จ านวนและร้อยละของอายุจากกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

๑.เพศ   

ชาย ๒๓๐ ๕๗.๕ 

หญิง ๑๗๐ ๔๒.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๒อาย ุ    
๑๓ - ๑๘ ปี ๑๐๓ ๒๕.๗๕ 
๑๙ - ๓๐ ปี ๑๗๐ ๔๒.๕ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๒๕ ๖.๒๕ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๑๘ ๔.๕ 
๕๑ - ๖๐ ปี ๔๒ ๑๐.๕ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๔๒ ๑๐.๕ 
รวมผู้ตอบแบบบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
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จากตาราง๑.๒.๒ พบว่าอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ๑๙ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๗๐ คน (ร้อยละ 
๔๒.๕) อายุ ๑๓ - ๑๘ ปี จ านวน ๑๐๓ คน (ร้อยละ ๒๕.๗๕) อายุ ๕๑ - ๖๐ ปีจ านวน ๔๒ คน (ร้อยละ 
๑๐.๕) อายุ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๒ คน (ร้อยละ ๑๐.๕) อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๒๕ คน (ร้อยละ๖.๒๕) 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๑๘คน(ร้อยละ ๔.๕) 

 
ตารางที๑่.๓ จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๓ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าประถมศึกษา ๖ ๑.๕ 
ประถมศึกษา ๖๑ ๑๕.๒๕ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๑.๕ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ๒๐๐ ๕๐.๕ 
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๗๒ ๑๘.๐ 
ปริญญาตรี ๕๕ ๑๓.๗๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑.๓.๓ พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน๒๐๐ คน(ร้อยละ ๕๐.๕)  ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน ๗๒คน (ร้อยละ 
๑๘.๐)ระดับการศึกษาประถมศึกษามีจ านวน ๖๑ คน(ร้อยละ๑๕.๒๕) ระดับปริญญาตรี จ านวน๕๕ คน  (ร้อย
ละ๑๓.๗๕) ระดับต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน๖คน (ร้อยละ๑.๕) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน๖คน(ร้อย
ละ๑.๕)ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางที่๑.๓) 

 
ตารางที๑่.๔ จ านวนและร้อยละของอาชีพจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

๔.อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา ๑๖๓ ๔๐.๗๕ 

รับข้าราชการ ๒๕ ๖.๒๕ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๖ ๑.๕ 
พนักงานบริษัทเอกชน ๑๒ ๓.๐ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๙๑ ๒๒.๗๕ 
รับจ้างทั่วไป ๗๓ ๑๘.๒๕ 
ค้าขาย ๓๐ ๗.๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
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จากตารางที๑่.๔.๑พบว่าอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๖๓ คน 
(ร้อยละ ๔๐.๗๕) ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน๙๑ คน (ร้อยละ๒๒.๗๕)รับจ้างทั่วไป จ านวน๗๓ คน (ร้อยละ
๑๘.๒๕) ค้าขาย จ านวน๓๐ คน (ร้อยละ๗.๕ ) รับข้าราชการ จ านวน๒๕ คน ( ร้อยละ๖.๒๕ ) พนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐ ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕ ) ตามล าดับตาราง
ที่ ๑.๔ 
 
ตารางที๑่.๕ จ านวนและร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๕.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า๕๐๐๐ บาท ๑๓๙ ๓๔.๗๕ 

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท ๑๓๙ ๓๔.๗๕ 

๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท ๙๒ ๒๓.๐ 

๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท ๓๐ ๗.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑.๕.๕ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 

๕๐๐๐บาท จ านวน๑๓๙ คน (ร้อยละ๓๔.๗๕ ) ตั้งแต่ ๕๐๐๐-๑๐๐๐๐บาท จ านวน๑๓๙ คน (ร้อยละ๓๔.๗๕) 
ตั้งแต่ ๑๐๐๐๑-๒๐๐๐๐บาท จ านวน๙๒ คน (ร้อยละ๒๓.๐ ) ตั้งแต่๒๐๐๐๑-๓๐๐๐๐บาท จ านวน๓๐ คน 
(ร้อยละ๗.๕ ) ตามล าดับตารางที๑่.๕ 

 
ตารางที๑่.๖ จ านวนและร้อยละของจ่ายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๖.รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า๕๐๐๐บาท ๒๔๓ ๖๐.๗๕ 
๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 
๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท ๓๗ ๗.๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑.๖.๖พบว่ารายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายจ่ายตั้งแต่๕๐๐๐บาท

ขึ้นไป จ านวน๒๔๓ คน (ร้อยละ๖๐.๗๕) ตั้งแต่๕๐๐๐-๑๐๐๐๐บาท จ านวน๑๒๗ คน (ร้อยละ๓๑.๗๕) ตั้งแต่
๑๐๐๐๑-๒๐๐๐๐บาท จ านวน๓๗ คน (ร้อยละ๗.๕) ตามล าดับตารางที่ ๑.๖ 
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ตารางที่ ๑.๗ จ านวนและร้อยละของระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๗.ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน 
๒ปี ๑๘ ๔.๕ 
๓ปี ๑๘ ๔.๕ 

๔ปี ๑๘ ๔.๕ 
๕ปี ๔๒ ๑๐.๕ 

๖ปี ๑๒ ๓.๐ 
๗ปี ๒๕ ๖.๒๕ 

๘ปี ๒๕ ๖.๒๕ 
๙ปี ๓๐ ๗.๕ 
๑๐ป ี ๓๖ ๙.๐ 
๑๑ป ี ๑๒ ๓.๐ 
๑๒ป ี ๑๒ ๓.๐ 
๑๓ป ี ๑๒ ๓.๐ 
๑๔ป ี ๒๕ ๖.๒๕ 
๑๕ป ี ๒๕ ๖.๒๕ 
๑๖ป ี ๖ ๑.๕ 
๑๗ป ี ๖ ๑.๕ 
๑๘ป ี ๖ ๑.๕ 
๑๙ป ี ๖ ๑.๕ 
๒๐ป ี ๖ ๑.๕ 
๒๑ป ี ๖ ๑.๕ 
๒๒ป ี ๖ ๑.๕ 
๒๓ป ี ๑๒ ๓.๐ 
๒๔ป ี ๖ ๑.๕ 
๒๕ป ี ๑๘ ๔.๕ 
๒๖ป ี ๖ ๑.๕ 
๒๗ป ี ๖ ๑.๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
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จากตารางที่๑.๗.๗ พบว่าระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีผู้อาศัยอยู่ใน
ชุมชน๕ปี จ านวน ๔๒ คน (ร้อยละ๑๐.๕)มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๑๐ปี จ านวน ๓๖ คน (ร้อยละ๙.๐) มีผู้อาศัยอยู่
ในชุมชน๙ปี จ านวน๓๐คน (ร้อยละ๗.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๑๕ปี จ านวน๒๕ คน (ร้อยละ๖.๒๕) มีผู้อาศัย
อยู่ในชุมชน๑๔ปี จ านวน๒๕ คน (ร้อยละ๖.๒๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๘ปี จ านวน๒๕คน (ร้อยละ๖.๒๕) มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๗ปี จ านวน๒๕ คน (ร้อยละ๖.๒๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๒๕ปี จ านวน๑๘ คน (ร้อยละ๔.๕) มี
ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๔ปี จ านวน๑๘ คน (ร้อยละ๔.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๓ปี จ านวน๑๘ คน (ร้อยละ๔.๕) มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๒ปี จ านวน๑๘ คน (ร้อยละ๔.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๒๓ปี จ านวน๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐) มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๑๓ปี จ านวน๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๑๒ ปี จ านวน๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐) 
มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๑๑ ปี จ านวน๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐)มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๖ปี จ านวน๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐) 
มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๒๗ปี จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๒๖ปี จ านวน๖คน (ร้อยละ๑.๕)มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๒๔ปี จ านวน๖คน (ร้อยละ๑.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๒๒ปี จ านวน๖คน (ร้อยละ๑.๕) มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๒๑ปี จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕)มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๒๐ปี จ านวน๖คน (ร้อยละ๑.๕) มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๑๙ปี จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๑๘ปี จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕)มีผู้
อาศัยอยู่ในชุมชน๑๗ปี จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕) มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน๑๖ปี จ านวน๖ คน (ร้อยละ๑.๕) 
ตามล าดับตารางที่ ๑.๗ 

 
๒. แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ใน
ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
ตารางที๒่.๑ ผลรวมของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
๑.ด้านความรู้เบื้องต้น ๔.๓๒ ๐.๔๖ มากทีสุ่ด 
๒.ด้านสิ่งแวดล้อมทากายภาพ ๔.๔๑ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๓.ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ๔.๑๗ ๐.๕๔ มาก 
๔.ด้านการศึกษา ๔.๓๐ ๐.๔๘ มากที่สุด 
๕.ด้านเศรษฐกิจ ๔.๔๐ ๐.๔๘ มากที่สุด 
๖.ด้านการมีส่วนร่วม ๔.๔๓ ๐.๕๐ มากที่สุด 
 

จากตารางผลรวมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมด้านความรู้เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย=๔.๓๒ ๐.๔๖ อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย=๔.๔๑ ๐.๔๔อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีค่าเฉลี่ย=
๔.๑๗ ๐.๕๔ อยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย=๔.๓๐ ๐๔๘อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเศรษฐกิจ 
มีค่าเฉลี่ย=๔.๔๐ ๐.๔๘ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย=๔.๔๓ ๐.๕๐ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาการประยุกต์หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใช้แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษานี้ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ สภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ืออยู่อาศัยร่วมกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอ้ืออาทรต่อกันเป็นต้น (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ) การปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันนั้น ควรด าเนินตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ทรง
แนะน าไว้ ซึ่งสามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาด
นั้นจะอยู่ที่ประชาชนผู้ใช้แรงงานและกลุ่มเยาวชน ชุมชนแออัด สอดคล้องกับ(ร้อยต ารวจโท กฤษฎา นาค
ประสิทธิ์ ๒๕๕๗ ) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันสารเสพติดกลับแพร่ระบาดเข้าไปสู่เยาวชนใน
สถานศึกษาแทน ดังนั้นชุมชนที่มีด้านสภาพแวดล้อมที่ดีจึงจะปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้มากกว่า
ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษและชุมชนแออัด จากสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม มนุษย์จึงควรตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้บุคคลใดมาท าลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู่ ตลอดจนมีการบริหารจัดการระบบการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสมก็จะท า
ให้ตนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะท าให้เรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสอคล้องกับ(สายสุดา สุขแสง
และคณะ ๒๕๖๐) 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมภายในชุมชนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและหยุดการแพร่ระบาดภายในชุมชนและสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในชุมชน
หมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีพบว่าการมีส่วนร่วมกันของสมาชิกภายในชุมชนท าให้เกิด
การเฝ้าระวังของปัญหายาเสพติดและมีการป้องกันเกิข้ึนเพื่อท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดภัยและปราศจากยา
เสพติด 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑.ชุมชนควรมีการอบรมวิธีการป้องกันยาเสพติดให้กับบุคลากรในทุกๆเดือน 
๒.สมาชิกในชุมชนควรให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมวิธีการป้องกันยาเสพติด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยและบทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีในกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในครั้งนี้และต้อง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร. วาสนา สุรีย์เดชะกุล ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยฉบับนี้ซึ่งท่านได้ให้
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ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย 
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