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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา3อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ 

เจ้าบ้านท่ีทะเบียนลงท้ายด้วยเลขค่ีในชุมชน จ านวน๔๐๐คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary 

data) ได้แก่ ๑.แบบสอบถาปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ๒.แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้

ชุมชนพฤกษา๓อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้สรุปผลแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลวิจัยพบว่าชุมชนพฤกษา3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรีประสบความส าเร็จตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกมีด้านท่ีน ามาปฏิบัติมาก

ท่ีสุดคือ ความยั่งยืน( =๔.๐๑) ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีเศรษฐกิจท่ีมีความสมดุล และจะท าให้ชุมชน

สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างด้านความรู้เบื้องต้น การสร้างความเข้มแข็งและหลักการ

คุ้มค่า( =๓.๙๖) สมาชิกมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมี

ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีมาปรับใช้ท าสร้างให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านกลักความคุ้มค่าชุมชนค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุด ด้านการมีส่วนร่วม( =๓.๗๘) ชุมชนมีการยึดหลักของการมีส่วนร่วมกันในชุมชน ร่วมแสดง

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย( =๓.๖๗)ชุมชนสามารถน าแนวคิด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการวางแผนและปูองกันอันตราย ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสมดุล ท าให้ชุมชนสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิต และ

ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ:แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ความยั่งยืน 

 

mailto:S58123424042@SSRU.AC.TH
mailto:wasana.sur@SSRU.AC.TH


Factors Affecting the Success of Sustainable Development Based on the 

Philosophy of Sufficiency Economy of Pruksa 3 Community in Bang Bua 

Thong District, Nonthaburi Province 
Mantana Jittpak-D 

The Social Development Management Branch of the Development of Social Sciences 

The Faculty of Humanities and Social Sciences in Suan Sunandha Rajabhat University 

Abstract 
The objective of this study was to investigate knowledge and understanding 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 heads of household with house code of having odd 

ending number. Primary data were collected. The instruments used for data collection were 

1.The questionnaire on personal factors, and 2. The questionnaire on factors affecting success of 

sustainable development 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 Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong 

District, Nonthaburi Province had successfully sustainable development based on the philosophy 

of sufficiency economy. An aspect with the most commonly practice was sustainability(4.01); self-

reliant community with balanced economy can enable the community to determine the living 

direction. In terms of basic knowledge, strength and value(3.96), the members have applied the 

moderation, rationality and good immunity as part of philosophy of sufficiency economy to 

strengthen the community. In terms of the value, the community has concerned the maximum 

benefits. In terms of participation(3.78), community has held community participation, mutual 

opinion expression, and knowledge sharing. In terms of security and safety (3.67), the community 

can apply the philosophy of sufficiency economy to planning and preventing harm, the 

community can be self-reliant with a balanced economy, society and environment. To comply 

with the philosophy of sufficiency economy, the community can set the direction of living and 

achieve the success of sustainable development. Keywords: Philosophy of sufficiency economy, 

Sustainability, Sustainable development 

 

 



บทน า 

สังคมในปัจจุบันนี้ประสบปัญหาสาเหตุหลักในการด าเนินชีวิตและเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้คนใน

สังคมไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ท้ังในด้านปัญหาสังคมและปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสังคมไทยให้

ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของตนเอง จึงเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่ง

ท้ังหมดท่ีกล่าวมาเป็นปัญหาท่ีเกิดจากเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต จนส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ สังคมไทยใน

ปัจจุบันนี้ให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม เกิดกิเลส มีความต้องการมากโดยไม่ค านึงถึงความพอประมาน เกินความ

จ าเป็นของตนเอง ดังนั้นท าให้สังคมไทยในอนาคตเกิดวิกฤตในด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม 

เพราะสมาชิกในสังคมเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะสามารถจัดการและพัฒนาให้สังคมไทยได้มีความ

เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต 

ความพอเพียง นั้นจะหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดีพอสมควร เนื่องจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก และอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต มาใช้ในการวางแผนทุกขั้น  ตอนการยึดหลักความพอเพียง ไม่

ฟุุมเฟือย รู้จักใช้ รู้จักพอมีการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม สมัครสมานสามัคคี ไม่

เบียดเบียนผู้อื่น จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับประเทศให้ยั่งยืน โดยเฉพะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกภิวัตน์ เพื่อรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม (สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร์, ๒๕๕๐:๑๒) เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับท้ังแนวความคิด และการปฏิบัติในสังคมไทย

เช่นนี้ ได้จากการกล่ันกรอง พระบรมราโชวาทอันมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจ และหลักปรัชญาหลักทาง

สายกลาง เปูาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น

แนวคิดท่ีเหมาะสมกับพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริญมั่งคง และมี

ความยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ 

ด้วยเหตุท่ีกล่าวมานี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา3อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของตนเองเพียงใด และในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด อีกท้ังมีการมีความความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าแนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของครอบครัวและชุมชน ให้สามารถปรับใช้กับชุมชนเพื่อ

เป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง ความมั่นคงและความปลอดภัย ยึดกลักการมีส่วนร่วมกัน หลักการคุ้มค่า เพื่อให้

กลายเป็นชุมชนตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้อยู่

ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมให้ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประสบความส าเร็จตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อเร่ือง/ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายและความส าคัญแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency economy) 

    ความพอเพียง  หมายถึง ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช้ีแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชน

ชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงต้ังแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้

อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศ

ให้ด าเนินไปอย่างรอบคอบ ความพอเพียงและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจยุคโลกาวัตน์    

ความส าคัญ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี

สติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนภาพที๑่ แสดงองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง  ๒ เงื่อนไข ๔มิติ ท่ีมา:

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



เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ  และเงื่อนไข ๒ ประการ 

            ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีต่อความจ าเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคม  

ส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไป  

ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  หลักกฎหมาย 

หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  หมายถึง  การ

เตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที  เงื่อนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้อง

สร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม  รู้ผิดชอบ

ช่ัวดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินชีวิต และด้านการกระท า คือมีความ

ขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี้ รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เงื่อนไข

ความรู้   ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความ

รอบคอบ และความระมัดระวังท่ีจะน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการ

วางแผน และในขั้นปฏิบัติ 

เศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / มีภูมิคุ้มกัน 
/ ไม่เส่ียงเกินไป / การเผ่ือทางเลือกส ารอง 

สังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

วัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 

แผนภาพที๒่ แสดงองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔มิติ ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 

(Department of Lands). 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีผลวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดท่ีคาดว่าจะมีผลให้ชุมชน

พฤกษา3อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) ได้แก่ ๑.๑การด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



ตามแนวคิด ๓ห่วง ๒เงื่อนไขคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม 

๑.๒การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างยั่งยืน ในด้าน การมีส่วนร่วม การสร้างความ

เข้มแข็ง ความมั่นคงและความปลอดภัย หลักความยั่งยืน และหลักการคุ้มค่า 

๒.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ท าให้ชุมชนพฤกษา3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบ

ความส าเร็จตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

การด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล  

ภูมิคุ้มกัน  

ความรู้ 

คุณธรรม 

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียงอย่างยั่งยืน 

การมีส่วนร่วม 

 การสร้างความเข้มแข็ง  

ความมั่นคงและความปลอดภัย  

หลักความยั่งยืน  

และหลักการคุ้มค่า 

ตัวแปรตาม 

 ท าให้ชุมชนพฤกษา3 อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 



วิธีการด าเนินวิจัย 

ประเภทการวิจัย 

เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative)  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาข้อมูลจากเอกสารและ

แหล่งข้อมูลจาก ท่ีต้ังชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีเก็บข้อมูล ได้แก่ ๑.

ข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ออกไปแจกแบบสอบถาม อธิบาย ช้ีแจง และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัยเอง ณ ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 

๒.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท้ังจากหนังสือ 

วารสาร วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย 

แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data)ถือเป็นข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยการใช้แบบสอบถาม

รายบุคคลให้กับสมาชิกในชุมชน โดยประชากรท่ีใช้ในศึกษา คือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจดทะเบียนราษฎรถูกต้อง

ตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขค่ีในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

จ านวน๔๐๐คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

๑.ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

๒.จัดสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่๒.๑แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บุคคลของสมาชิกในชุมชน ๒.๒แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา๓อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบของแบบสอบถาม 

ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งมี ๓ ส่วน พร้อมกับวิธีการตอบค าถามซึ่งมีค าถามท่ีมีรายเอียดต่างๆ ได้แก่ 

ตอนท่ี๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชนได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระดับรายได้ ระดับรายจ่าย และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี  ตอนท่ี๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย ค าตอบย่อยท่ี



แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับต้ังแต่ค่าคะแนนนอ้ย

ท่ีสุดคือ ๑ ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ ๕ โดยแบ่งประเภทค าถามในแต่ละด้าน ได้แก่ ๑.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ด้านการมีส่วนร่วม ๓.การสร้างความเข้มแข็ง ๔.ความยั่งยืน ๕.ความมั่นคง

และปลอดภัย ๖.หลักการคุ้มค่า ตอนท่ี๓ ข้อเสนอแนะ 

วิธีการเก็บข้อมูล  

เก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามโดยการท าแบบสอบถามรายบุคคลผู้ท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจดทะเบียน

ราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขค่ีในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีวางไว้ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลจากทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างประเด็นค าถามส าหรับการท าแบบสอบถาม การน าเสนอ

ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลและผลการวิจัย แบบส ารวจความพึงพอใจ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ี

วางไว ้ 

การน าเสนอขอ้มูล 

ผลการวิจัย 

๑.ปัจจัยส่วนบุคคล 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน๔๐๐คน มีผลการศึกษาดังนี้ 

ตารางท่ี๑.๑ จ านวนและร้อยละของเพศจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๑.เพศ   
ชาย ๑๘๘ ๔๗.๐ 

หญิง ๒๑๒ ๕๓.๐ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

๑.๑.๑ เพศ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๒ คน (ร้อยละ๔๗.๐) และเป็นเพศหญิงจ านวน 

๒๑๒ คน (ร้อยละ๕๓.๐) (รายละเอียดตามตารางท่ี๑.๑) 



ตารางท่ี๑.๒ จ านวนและร้อยละของอายุจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๒.อายุ    
๑๙ - ๓๐ ปี ๙๑ ๒๒.๗๕ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๗๒ ๑๘.๐ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๙๖ ๒๔๐ 
๕๑ - ๖๐ ปี ๘๗ ๒๑.๗๕ 
๖๐ ปีข้ึนไป ๕๔ ๑๓.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๒ อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๙๖ คน (ร้อยละ ๒๔.๐) รองลงมาอายุ 

ระหว่าง ๑๙ - ๓๐ ปี จ านวน ๙๑ คน (ร้อยละ ๒๒.๗๕) อายุระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๘๗ คน (ร้อยละ 

๒๑.๗๕) อายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปีจ านวน ๗๒ คน (ร้อยละ ๑๘.๐ ) อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน๘๗คน (๒๑.๗๕) 

และอายุ๖๐ ปีข้ึนจ านวน ๕๔ คน (ร้อยละ๑๓.๕) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๒) 

ตารางท่ี๑.๓ จ านวนร้อยละของการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๓.ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าประถมศึกษา ๓๐ ๗.๕ 

ประถมศึกษา ๑๕ ๓.๗๕ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๖ ๙.๐ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ๑๒๐ ๓๐.๐ 
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๗๒ ๑๘.๐ 

ปริญญาตร ี ๑๐๙ ๒๗.๒๕ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๑๘ ๔.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๓ การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน 

๑๒๐ คน (ร้อยละ๓๐.๐) รองลงมาปริญญาตรี จ านวน ๑๐๙ คน (ร้อยละ ๒๗.๒๕) อนุปริญญา หรอื ปวส. 

จ านวน ๗๒ คน (ร้อยละ๑๘.๐) มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๖ คน (ร้อยละ๙.๐) ต่ ากว่าประถมศึกษา 



จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ๗.๕) ประถมศึกษา ๑๕ คน (ร้อยละ๓.๗๕) สูงกว่าปริญญาตรี ๑๘ คน (ร้อยละ๔.๕) 

(รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๓) 

ตารางท่ี๑.๔ จ านวนร้อยละของอาชีพจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๔.อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา ๔๙ ๑๒.๒๕ 

รับข้าราชการ ๑๒ ๓.๐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๔ ๖.๐ 

พนักงานบริษัทเอกชน ๑๒ ๓.๐ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๓๗ ๙.๒๕ 

รับจ้างท่ัวไป ๑๐๓ ๒๕.๗๕ 
ค้าขาย ๑๖๓ ๔๐.๗๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๔ อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย จ านวน ๑๖๓ คน (ร้อยละ๔๐.๗๕ ) รองลงมารับจ้างท่ัวไป 

จ านวน ๑๐๓ คน (ร้อยละ๒๕.๗๕) นักเรียน/นกัศึกษา จ านวน ๔๙ คน (ร้อยละ๑๒.๒๕) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

จ านวน ๓๗ คน (ร้อยละ๙.๒๕) พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน ๒๔ คน (ร้อยละ๙.๒๕) รับข้าราชการ และ 

พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ๓.๐) เท่ากัน (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๔) 

ตารางท่ี๑.๕ จ านวนร้อยละของรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๕.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า๕๐๐๐บาท ๕๔ ๑๓.๕ 

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท ๗๒ ๑๘.๐ 
๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท ๒๐๗ ๕๑.๗๕ 

๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท ๖๑ ๑๖.๗๕ 
๓๐๐๐๑บาทขึ้นไป ๖ ๑.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๕ รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท 

จ านวน ๒๐๗ คน (ร้อยละ๕๑.๗๕) รองลงมาอยู่ท่ี ๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท จ านวน ๗๒ คน (ร้อยละ๑๘.๐) 



๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท ๖๑ คน (ร้อยละ๑๖.๗๕)  ต่ ากว่า๕๐๐๐บาท ๕๔ คน (ร้อยละ๑๓.๕) ๓๐๐๐๑บาท

ขึ้นไป จ านวน ๖ คน (ร้อยละ๑.๕)  (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๕) 

ตารางท่ี๑.๖ จ านวนร้อยละของรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๖.รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า๕๐๐๐บาท ๗๒ ๑๘.๐ 

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท ๒๑๙ ๕๔.๗๕ 
๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท ๑๐๓ ๒๕.๗๕ 

๓๐๐๐๑ บาทขึ้นไป ๖ ๑.๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

๑.๑.๕ รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท 

จ านวน ๒๑๙ คน (ร้อยละ๕๔.๗๕) รองลงมาอยู่ท่ี ๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐บาท จ านวน ๑๐๓ คน (ร้อยละ

๒๕.๗๕) ต่ ากว่า๕๐๐๐บาท ๗๒ คน (ร้อยละ๑๘.๐) และ ๓๐๐๐๑บาทขึ้นไป จ านวน ๖ คน (ร้อยละ๑.๕)  

(รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๖) 

ตารางท่ี๑.๗ จ านวนร้อยละของระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
จ านวน(คน) 

 
ร้อยละ(%) 

๗.ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน   
๒ปี ๑๙ ๔.๗๕ 
๓ปี ๑๙ ๔.๗๕ 
๔ปี ๔๒ ๑๐.๕ 
๕ปี ๒๔ ๖.๐ 
๖ปี ๑๘ ๔.๕ 
๗ปี ๑๒ ๓.๐ 
๙ปี ๖ ๑.๕ 

๑๐ปี ๓๐ ๗.๕ 
๑๑ปี ๑๒ ๓.๐ 
๑๒ปี ๓๐ ๗.๕ 
๑๓ปี ๖ ๑.๕ 



๑๔ปี ๖ ๑.๕ 
๑๕ปี ๖ ๑.๕ 
๑๖ปี ๑๘ ๔.๕ 
๑๗ปี ๑๒ ๓.๐ 
๒๐ปี ๒๔ ๖.๐ 
๒๑ปี ๑๒ ๓.๐ 
๒๒ปี ๑๙ ๔.๗๕ 
๒๓ปี ๒๔ ๖.๐ 
๒๔ปี ๖ ๑.๕ 
๒๕ปี ๑๒ ๓.๐ 
๒๖ปี ๑๒ ๓.๐ 
๒๗ปี ๑๙ ๔.๗๕ 
๒๘ปี ๖ ๑.๕ 
๓๐ปี ๖ ๑.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๗ ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนมากท่ีสุดระยะเวลา ๔ ปี จ านวน ๔๒ คน (ร้อย

ละ๑๐.๕) รองลงมาคือ ๑๐ปี ๑๒ปี จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ๗.๕) ๕ปี ๒๐ปี ๒๓ปี จ านวน ๒๔ คน (ร้อยละ

๖.๐) ๒ปี ๓ปื ๒๒ปี ๒๗ปี จ านวน ๑๙ คน (ร้อยละ๔.๗๕) ๖ปี ๑๖ปึ จ านวน ๑๘ คน (ร้อยละ๔.๕) ๗ปี ๑๑ปี 

๑๗ปี ๒๑ปี ๒๕ปี ๒๖ปี จ านวน ๑๒ปี (ร้อยละ๓.๐) ๙ปี ๑๓ปี ๑๔ปี ๑๕ปี ๒๔ปี ๒๘ปี ๓๐ปี จ านวน ๖ปี (ร้อย

ละ๑.๕) (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๗) 

๒.แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา3อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จ

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตารางท่ี๓ รวมประเด็นระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา3อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็น 

 

X   

 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

รวมความรู้เบ้ืองต้น ๓.๙๖ ๐.๖๑ มาก 
รวมด้านการมีส่วนร่วม ๓.๗๘ ๐.๖๑ มาก 
รวมการสร้างความเข้มแข็ง ๓.๖๗ ๐.๔๔ มาก 
รวมความมั่นคงและความปลอดภัย ๓.๙๖ ๐.๖๑ มาก 



รวมความยั่งยืน ๔.๐๑ ๐.๕๕ มาก 
รวมหลักการคุ้มค่า ๓.๙๖ ๐.๖๑ มาก 
จากตารางท่ี๓ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา3

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใน

รวมด้านความรู้เบ้ืองต้น (มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๖±๐.๖๑) รวมด้านการมีส่วนร่วม (มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๖±๐.๖๑) รวมการ

สร้างความเข้มแข็ง (มีค่าเฉล่ีย ๓.๖๗±๐.๔๔) รวมความมั่นคงและความปลอดภัย (มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๖±๐.๖๑) 

รวมความยั่งยืน (มีค่าเฉล่ีย ๔.๐๑±๐.๕๕) และ รวมหลักการคุ้มค่า  (มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๖±๐.๖๑) (รายละเอียดดัง

ตารางท่ี๓) 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา๓อ าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลของการ

วิจัยพบว่าสมาชิกท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขค่ี

ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนประสบความส าเร็จคือด้าน

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีการยึดหลักของการมีส่วนร่วมกันในชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นสมาชิกใน

ชุมชนมีความตระหนักรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท าให้ชุมชนเกิดความสามัคคี

และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการต่อมาในด้านการสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนสมาชิกครัวเรือนมี

การน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีมา

ปรับใช้และสร้างให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ ต่อมาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยชุมชนสามารถ

น าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการวางแผนและปูองกันอันตราย พร้อมท้ังลดปัญหา

อาชญากรรมได้ ต่อมาด้านกลักความคุ้มค่าชุมชนค านึงถึงประโยชน์สูงสุด การรู้จักประหยัดอดออม ไม่ใช้จ่าย 

ฟุุมเฟือย และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น การแยกขยะ ลดการใช้

พลาสติก และด้านสุดท้ายท่ีส าคัญท่ีสุดคือความยั่งยืน โดยภาพรวมชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสมดุล และจะท าให้ชุมชนสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

จากการ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนพฤกษา๓อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จอย่าง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจะประสบความส าเร็จได้ต้องเกิดจากสมาชิกในชุมชนมีส่วน

ร่วมกัน สามัคคีกัน และมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน และเสริมสร้างให้สมาชิกมีการพัฒนาศักยภาพในด้าน

ต่างๆ อาชิเช่น พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ มีการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ร่วมสร้างผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ 

จนกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนท่ีเป็นประจักษ์และเป็นรูปธรรม 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยและบทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจดทะเบียนราษฎร

ถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขค่ีในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี จ านวน๔๐๐คน ท่ีกรุณาสระเวลาอันมีค่าส าหรับการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ และต้อง

ขอบพระคุณอาจารย์ดร.วาสนา สุรีย์เดชะสกุล ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย

ขอขอบคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้

ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

ศีลวัต ศรีสวัสด์ิ. (๒๕๕๒, ๙๐ – ๙๘ ). ความรูความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ที่มีภูมิล าเนา

ในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม) คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (๒๕๖๐). เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สืบค้นเมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
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