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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

หมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ สมาชิกท่ีมีอายุ ๖๐ปีขึ้นไป ในชุมชน จ านวน ๔๐๐ คน การศึกษาครั้งนี้เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ 

๑)การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน  ๒)การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้สรุปผลแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ผลวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุใน

ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีสมาชิกน าด้านท่ีมาปฏิบัติ

มากท่ีสุด คือด้านร่างกาย (   = ๔.๑๕) การมีสุขภาพร่างกายท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้านความมั่นคง ( 

  = ๔.๐๖) การมีสุขภาพ การเงิน และครอบครัวท่ีดี ด้านจิตใจ (   = ๓.๘๔) การได้รับความรักการดูแลเอา

ใจใส่จากครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อม (   = ๓.๘๒) การมีสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ีน่าอยู่มีความ

ปลอดภัย ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (   = ๓.๕๔) ผู้สูงอายุในชุมชนมี

ความรู้เข้าความใจ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม (   = ๓.๔๒) การมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันท้ังกับสมาชิกในครอบครัวและในสมาชิกในชุมชน และ

ด้านเศรษฐกิจ (   = ๓.๑๘) การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและสวัสดิการจากชุมชนอย่างเพียงพอต่อการ

ด าเนินชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของผู้สูงอายุในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ค าส าคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง,คุณภาพชีวิต,ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
The objective of this study was to investigate the guidelines to improve the quality of 

life of elderly based on the philosophy of sufficiency economy under the case study of 

Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. The sample of this 

study was 400 members aged 60 years and above. 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 guidelines to improve the 

quality of life of elderly based on the philosophy of sufficiency economy. The results were 

then interpreted. The results indicated that elderly people in Pruksa 3 Community in Bang 

Bua Thong District, Nonthaburi Province had good quality of life. An aspect with the highest 

level of practice was body(4.15); elderly had good health and self-reliance. In terms of 

security(4.06), elderly had good and financial health, family. In terms of psychology(3.84), 

elderly received love and care from the family. In terms of environment (3.82), local 

environment in the community is safe and lively. In terms of basic knowledge of philosophy 

of sufficiency economy (3.54) , elderly had knowledge and understanding and ability to 

apply the guidelines to improve the quality of life. In terms of social relationship(3.42), there 

were good relationships with family members and community members. In terms of 

economy(3.18), elderly received adequate public welfare and community welfare to 

sustainably enhance the quality of life in Pruksa 3 Community, Bang Bua Thong District, 

Nonthaburi Province.   
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บทน า 

สังคมในปัจจุบันนี้ประสบปัญหาสาเหตุหลักในการด าเนินชีวิตและเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้คน

ในสังคมไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ท้ังในด้านปัญหาสังคมและปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสังคมไทยให้

ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของตนเอง จนท าให้ทุกคนสามารถท าได้ทุกวิถีทาง เพื่อให้

ตนเองอยู่รอดหรือสละบางส่ิงเพื่อให้ได้บางอย่างท่ีต้องการ ขอเพียงให้ตนเองได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยไม่

ค านึงถึงความเดือนร้อนของบุคคลอื่นในสังคม จึงเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิด

จากเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต จนส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ีใน

ปัจจุบันนี้สังคมไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยก าลังจะเป็นประเทศท่ีก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ การท่ีจ านวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุ ท้ังด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุจากรัฐส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ๖๐ 

ปีขึ้น ไปท่ีมีสัญชาติไทยให้ได้รับการดูแลในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศาสนา ข้อมูลข่าวสาร การ

ประกอบ อาชีพ การพัฒนาตนเอง การศึกษา การอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย การช่วยเหลือ การ

ยกเว้น การลดหย่อนภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความ

มั่นคงของผู้สูงอายุ เป็นการเปล่ียนแปลงท้ังในครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในครอบครัว 

จะพบว่าผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง จากการเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับเป็นผู้ท่ีต้องได้รับการดูแล และบางคน

อาจจะไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว และการลดบทบาทจากการท างานประจ า จึงมีผลให้คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุลดลงบางครอบครัวมีการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันโลก เข้าสังคม และใกล้ชิดผู้สูงอายุมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้แม้

จะท าให้การส่ือสารใกล้ชิดและสะดวกมากขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ คือการ

เห็นคุณค่าในตัวเอง การได้เป็นท่ีรักของลูกหลาน การได้รับความกตัญญู และการได้รับการดูแลเอาใจใส่

ผู้สูงอายุควบคู่กันไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถพึงพาตนเองได้ เป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ท่ีมี

ความรอบรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ,ส านักส่งเสริม

และพิทักษ์ผู้สูงอายุ ๒๕๕๘) 

จากสภาพปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมา สามารถน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี๙ เข้ามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยมีคุณลักษณะส าคัญประกอบด้วย ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขส าคัญคือ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักของความพอเพียง การยึดหลักความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย รู้ จักใช้ รู้ จักพอ มีการอยู่ร่วมกันอย่าง



เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม สมัครสมานสามัคคี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความ

เจริญรุ่งเรือง และระดับประเทศให้ยั่งยืน เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน

สามารถรับต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล มั่นคง และมีความยั่งยืนในระยะยาว ต่อการ

เปล่ียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง  

ดังนั้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงสนใจท่ีศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และ

มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด อีกท้ังมีการมีความ

ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ให้อยู่ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อเร่ือง/ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายและความส าคัญ 

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี๙ ทรงด าริแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน 

ในช่วงต้ังแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย 

ภายใต้ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

ใหด้ าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม

ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 



ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 

ผู้สูงอายุ มักมองว่าตนเองด้อยค่า ต้องพึ่งพาผู้อื่น และร่างกายก็เส่ือมโทรม ไม่สามารถท าส่ิงใดได้ดี แต่

แท้จริงแล้ว ผู้สูงอายุ เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความช านาญ และเป็นผู้ธ ารงไว้

ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็นสายใยส าคัญของครอบครัวอีกด้วย 

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ในทางท่ีดีท้ังในแง่ของส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

(บดี ชนะมั่น ๒๕๓๐:๘๒๑) 

การด ารงชีวิตได้ในระดับท่ีเหมาะสม ให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และไม่

เบียดเบียนธรรมชาติ อีกท้ังยังควรรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมตลอดจนมีความเป็นไป

ได้ท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนาในชีวิต 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี๙ 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่๑ แสดงองค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง  ๒ เงื่อนไข ๔มิติ ท่ีมา 

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

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ  และเงื่อนไข ๒ ประการ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 

สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น 



          ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  หลัก

กฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน

ค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ 

          ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลงใน

ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้

อย่างทันท่วงที 

          เงื่อนไขส าคัญท่ีจะท าให้การตัดสินใจ และการกระท าเป็นไป พอเพียง จะต้องอาศัยท้ังคุณธรรมและ

ความรู้  ดังนี้ 

          เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ

การตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนิน

ชีวิต และด้านการกระท า คือมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี้ รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบใน

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

          เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังท่ีจะน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน   เพื่อ

ประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ 

ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / มี
ภูมิคุ้มกัน / ไม่เส่ียงเกินไป / การเผ่ือทางเลือกส ารอง 

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด้านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 

แผนภาพที่ ๒ แสดงองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๔ มิติ ท่ีมา:กระทรวงมหาดไทย (Department 

of Lands) 

 

 



กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ตัวแปรต้น (Independent Variables)                                   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

การด าเนินตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- ความพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล 

- ภูมิคุ้มกัน 

- ความรู้ 

- คุณธรรม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 

- ด้านจิตใจ 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านสภาพแวดล้อม 

- ด้านความมัน่คง 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ในชุมชน

พฤกษา3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



วิธีการด าเนินวิจัย 

ประเภทของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบ

ปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ออกไปแจกแบบสอบถาม อธิบาย ช้ีแจง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย

ตัวผู้วิจัยเอง ณ ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท้ังจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าจาก

อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data) ถือเป็นข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยการใช้แบบสอบถาม

รายบุคคล ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยประชากรท่ีใช้ในศึกษา คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในชุมชนหมู่บ้าน

พฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๔๐๐ คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ ๑.ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้าง

แบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  ๒.จัดสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ ๒.๑แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน  ๒.๒

แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบของแบบสอบถาม 

 ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งมี ๓ ส่วน พร้อมกับวิธีการตอบค าถามซึ่งมีค าถามท่ีมีรายเอียดต่างๆ 

ได้แก่ ตอนท่ี๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชนได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระดับรายได้ ระดับรายจ่าย และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี เป็นค าถามแบบให้เลือกค าตอบและเป็นค าถามปลายปิด ตอนท่ี๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย ค าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น ๕ 

ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับต้ังแต่ค่าคะแนนน้อยท่ีสุดคือ ๑ 

ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ ๕ โดยแบ่งประเภทค าถามในแต่ละด้าน ได้แก่ ๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลัก



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ด้านจิตใจ ๓.การร่างกาย ๔.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ๕.ด้านเศรษฐกิจ ๖.ด้าน

สภาพแวดล้อมและ ๗.ด้านความมั่นคง ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยการท าแบบสอบถามรายบุคคล เฉพาะ

บุคคลท่ีมีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๔๐๐ คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยท่ีวางไว้ โดยเครื่องมือท่ีใช้มีการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องมา เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างประเด็นค าถามส าหรับการท าแบบสอบถาม 

การน าเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลและผลการวิจัย แบบส ารวจความคิดเห็น 

 

ผลการวิจัย 

๑.ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังนี้ 

ตารางที๑่.๑ จ านวนและร้อยละของเพศจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
ชาย ๑๑๕ ๒๘.๗๕ 
หญิง ๒๘๕ ๗๑.๒๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๑ เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๘๕ คน (ร้อยละ ๗๑.๒๕) และเป็นเพศชาย จ านวน 

๑๑๕ ราย (ร้อยละ ๒๘.๗๕) (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๑) 

 



ตารางที๑่.๒ จ านวนและร้อยละของอายุจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒. อาย ุ
๕๑ – ๖๐ ปี ๘๕ ๒๑.๒๕ 
๖๐ ปีข้ึนไป ๓๑๕ ๗๘.๗๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๒ อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๓๑๕ คน (ร้อยละ ๗๘.๗๕) และอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี 

จ านวน ๘๕ คน (ร้อยละ ๒๑.๒๕) (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๒) 

 

ตารางที๑่.๓ จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๓. ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าประถมศึกษา ๓๖ ๙.๐ 
ประถมศึกษา ๒๐๒ ๕๐.๕ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๖๐ ๑๕.๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ๓๐ ๗.๕ 
อนุปริญญาหรือปวส. ๖ ๑.๕ 
ปริญญาตร ี ๖๐ ๑๕.๐ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๖ ๑.๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๓ ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับประถมศึกษา จ านวน ๒๐๒ คน 

(ร้อยละ ๕๐.๕) รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน 

(ร้อยละ ๑๕.๐) ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน ๓๖ คน (ร้อยละ ๙.๐) ระดับการศึกษามัธยม

ตอนปลายหรือปวช. จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๗.๕) ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. และสูงกว่าปริญญา

ตรี จ านวน ๖ คน (ร้อยละ ๑.๕) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๓) 

 

 

 



ตารางที๑่.๔ จ านวนและร้อยละของอาชีพจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๔. อาชีพ 
รับข้าราชการ ๑๓ ๓.๒๕ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๒ ๓.๐ 
รับจ้างท่ัวไป ๒๓๐ ๕๗.๕ 
ค้าขาย ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๔ อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน ๒๓๐ คน (ร้อยละ ๕๗.๕) รองลงมา

ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน ๑๔๕ คน (ร้อยละ ๓๖.๒๕) ประกอบอาชีพรับข้าราชการ จ านวน ๑๓ คน (ร้อย

ละ ๓.๒๕) และประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๓.๐) ตามล าดับ (รายละเอียดดัง

ตารางท่ี ๑.๔) 

ตารางที๑่.๕ จ านวนและร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๕. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๔๒ ๑๐.๕ 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๖๖ ๖๖.๕ 
๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๗๙ ๑๙.๗๕ 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐.๐๐๐ บาท ๑๓ ๓.๒๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๕ รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๒๖๖ คน (ร้อยละ ๖๖.๕) รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 

๗๙ คน (ร้อยละ ๑๙.๗๕) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๒ คน (ร้อยละ ๑๐.๕) 

และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓ คน (ร้อยละ ๓.๒๕) ตามล าดับ 

(รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๕) 

 

 

 



ตารางที๑่.๖ จ านวนและร้อยละของรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๖. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๙๗ ๒๔.๒๕ 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๖๖ ๖๖.๕ 
๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓๗ ๙.๒๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑๖ รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๒๖๖ (ร้อยละ ๖๖.๕) รองลงมารายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีต่ าว่า ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๙๗ คน (ร้อย

ละ ๒๔.๒๕) และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ คน (ร้อยละ ๙.๒๕) 

ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๖) 

ตารางที๑่.๗ จ านวนและร้อยละของระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๗. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
๑๐ ปี ๙๐ ๒๒.๕ 
๑๓ ปี ๑๒ ๓.๐ 
๑๕ ปี ๑๐๙ ๒๗.๒๕ 
๑๗ ปี ๑๒ ๓.๐ 
๑๙ ปี ๘ ๒.๐ 
๒๐ ปี ๑๒๑ ๓๐.๒๕ 
๒๕ ปี ๓๐ ๗.๕ 
๓๐ ปี ๑๘ ๓.๕ 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๑.๗ ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี จ านวน ๑๒๑ คน 

(ร้อยละ ๓๐.๒๕) รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี จ านวน ๑๐๙ คน (ร้อยละ ๒๗.๒๕) 

ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ๑๐ ปี จ านวน ๙๐ คน (ร้อยละ ๒๒.๕) ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชน ๒๕ ปี 

จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๗.๕) ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชน ๓๐ ปี จ านวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๓.๕) ระยะเวลา

ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน ๑๓ ปี และ๑๗ปี จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๓.๐) และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย ๑๙ ปี จ านวน 

๘ คน (ร้อยละ ๒.๐) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี ๑.๗) 

 



๒. แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ของชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตารางที่๒ รวมประเด็นระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนพฤกษา๓ 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

รวมด้านความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.๕๔ ๐.๘๒ มาก 
รวมด้านจิตใจ ๓.๘๔ ๐.๔๘ มาก 
รวมด้านร่างกาย ๔.๑๕ ๐.๖๔ มาก 
รวมด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ๓.๔๒ ๐.๘๕ มาก 
รวมด้านเศรษฐกิจ ๓.๑๘ ๐.๖๐ ปานกลาง 
รวมด้านความมั่นคง ๔.๐๖ ๐.๗๓ มาก 
รวมด้านสภาพแวดล้อม ๓.๘๒ ๐.๖๓ มาก 
จากตารางท่ี๓ ค่าเฉล่ียและค่าเฉล่ียเบี่ยงมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในภาพรวมของด้านความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มีค่าเฉล่ีย = ๓.๕๔   ๐.๘๒) ด้านจิตใจ (มีค่าเฉล่ีย = ๓.๘๔   

๐.๔๘) ด้านร่างกาย (,มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๕   ๐.๖๔) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (มีค่าเฉล่ีย = ๓.๔๒   ๐.๘๕)

ด้านความมั่นคง (มีค่าเฉล่ีย = ๔.๐๖   ๐.๗๓) และด้านด้านสภาพแวดล้อม (มีค่าเฉล่ีย ๓.๘๒   ๐.๖๓) 

โดยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และด้านเศรษฐกิจ (มีค่าเฉล่ีย = ๓.๑๘   ๐.๖๐) ซึ่งอยู่ในระดับความพึง

พอใจปานกลาง (รายละเอียดดังตารางท่ี๓) 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยผลของการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ ด้านจิตใจ 

การได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ด้านร่างกาย การมีสุขภาพท่ีดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม การมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันท้ังกับสมาชิกในครอบครัวและในสมาชิกในชุมชน ด้าน

ความมั่นคง การมีสุขภาพ การเงิน และครอบครัวท่ีดี ด้านสภาพแวดล้อม การมีสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ี

น่าอยู่ และมีความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจ การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและสวัสดิการจากชุมชนอย่าง



ท่ัวถึงและเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต โดยผลการศึกษานี้ได้สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี๙  ซึ่งมีพระราชด ารัสถึงแนวทางการ

ด ารงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับต้ังแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐท้ังในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เน้นการพัฒนาพื้นฐานทางด้านจิตใจ ร่างกาย มีหลักในการด าเนินชีวิต 

มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตท่ีดี ท่ีส าคัญคือเน้นการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันในชุมชนและสังคมต่อไป

ใหย้ั่งยืน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการมีส่วนร่วมของชุมชน (เกษร ส าเภาทอง, ศรีเมือง พลังฤทธิ์, ๒๕๕๕) และสอดคล้อง กับการศึกษาของ 

(สุพร คูหา ๒๕๕๒) ท่ีกล่าวว่า ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม 

ชมรมส าหรับ ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อมี กิจกรรมก็จะท าให้ผู้สูงอายุได้เข้ามารวมกลุ่มกัน 

ดังนั้นการให้มีกิจกรรมทางสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่จัดให้ ผู้สูงอายุแต่ละคนปรับเปล่ียนการเป็นผู้น า

ในกลุ่ม เพื่อเพิ่มความมีคุณค่าในตนเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับ (แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัดระยอง, โปรดปราน เพชรสด ,๒๕๕๘) และในการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในหลายรูปแบบท้ังในด้านสุขภาพและด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตลอดจนการพัฒนา

นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าประธานชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ควร

ตระหนักถึงการให้ความสนใจ และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในชุมชน  และให้ความช่วยเหลือด้าน

ค่าตอบแทนสวัสดิการชุมชนต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

และสามารถน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน ให้สามารถพึงพาตนเองได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้สอดคล้องกับ 

วิจัยรูปแบบการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพุเตย 

อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ (มณีรัตน์  กุลวงษ์ และคณะ, ๒๕๖๐) แต่คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่

กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว ต้องมองทุกอย่างเป็นองค์รวม ทุกด้านล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

และอาจส่งผลต่อกันได้หากชีวิตในแต่ละด้านไม่เกิดความสมดุล ดังนั้นเราจึงควรเลือกด าเนินชีวิตแบบพอดี 

พอเพียง ต้ังอยู่บนทางสายกลาง ซึ่งท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ก็ตรงกับการด าเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 

(ธาราดล รอดแก้ว ออนไลน์, ๒๕๕๕) จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ี 

สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และ

เทคโนโลยี  (กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๑) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษามีดังนี้ 

๑. ในด้านเศรษฐกิจ ประธานชุมชนควรตระหนักถึงเงินสวัสดิการของชุมชนในการสนับสนุนต่อการ

ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

๒. ผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ควรได้รับการฝึกอบรมด้าน

การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

๓. ภายในชุมชนควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้อายุได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมยามว่างของตนเอง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยและบทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกท่ีมีอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป ใน

ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๔๐๐ คน ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่า ส าหรับ

การเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล ท่ีได้ให้

ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างในการด าเนินงานวิจัย 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษา เล่าเรียน 

ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมา จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอ้างอิง 

สายน้ าผ้ึง รัตนงาม (๒๕๔๗, ๖๒ – ๖๗) ความคิดเห็นในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง: กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๘, ๙๒ – ๙๘) ความรู้ความเข้าใจ

ของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปล้ืมใจ ไพรจิตร (๒๕๕๘, ๑๕๙ – ๑๖๐) คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด

สุราษฏร์ธาน ี  สืบค้นเมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑, จาก  file:///C:/Users/USER/Downloads/354-499-1-

PB.pdf 

ธาราดล รอดแก้ว (๒๕๕๖) เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/480356?fbclid=IwAR1rx6tyC6KfmSke3KKvPzUADzgALB5uNd

MdUBdxsZGLXNFp7hYGX2cZ7sg 

ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย ์(๒๕๕๙) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 
(25 ก.พ. 57) สืบค้นเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, จาก http://www.dop.go.th/th/know/3/70 

ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุล และคณะ (๒๕๕๙, ๕๓๒ – ๕๓๓) แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระ
ให้เปน็พลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต สืบค้นเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, จาก 
file:///C:/Users/USER/Downloads/61498-Article%20Text-142737-1-10-20160704.pdf 

มณีรัตน์  กุลวงษ์ และคณะ (๒๕๖๐, ๕ – ๘) รูปแบบการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพเุตย อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ สืบค้นเมื่อวันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก 
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&ei=M8UIXJrLOon99QOGzJawBg&q 

เกษร ส าเภาทอง, ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (๒๕๕๙) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดปทุมธานี สืบค้นเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/64320 

โปรดปราน เพชรสด (๒๕๕๘, ๓) แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัดระยอง สืบค้นเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก 
file:///C:/Users/USER/Downloads/BUS_59_12.pdf 
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