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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรีให้น่าอยู่ในยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ

เจ้าบ้านท่ีทะเบียนบ้านลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชน จ านวน๔๐๐คน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ(Quantitative)โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)ได้แก่๑.แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ๒.แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัว

ทองจังหวัดนนทบุรีให้น่าอยู่ในยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้สรุปผลจากแบบสอบถามซึ่ง

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลวิจัยพบว่า ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความน่าอยู่ในยุคไทย

แลนด์๔.๐โดยสมาชิกในชุมชนมีด้านท่ีน ามาปฏิบัติมากท่ีสุดคือด้านสังคม ( ̅๓.๘๙)ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ชุมชนมีการด ารงชีวิตโดยการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร ด้านการศึกษา( ̅๓.๗๖)สมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู้

ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ด้านความรู้เบื้องต้นและด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยแลนด์ ๔.๐ ( ̅๓.๖๗)

ชุมชนสามารถน ามาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ให้เข้ากับการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในยุค

๔.๐ ด้านการพัฒนา( ̅๓.๔๔)ชุมชนมีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

( ̅๓.๓๓)ในชุมชนสามารถน ามาปรับใช้กับการสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ และมี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนด้วยแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, ไทยแลนด์๔.๐  
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Guidelines to create a pleasant of Pruksa 3 Community in Bang 

Bua Thong District, Nonthaburi Province in medieval Thailand 4.0 

using the Philosophy of Sufficiency Economy. 
Jitanong kamonsin 

The Social Development Mangement Branch of the Department of Social Sciences 

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

Abstract 
The objective of this study was to investigate the guidelines to make the Pruksa 3 

Community in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province lively in Thailand 4.0 era based 

on the philosophy of sufficiency economy. The sample of this study was 400 heads of 

household with house code of having even 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 to make the 

Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province lively in Thailand 4.0 

era based on the philosophy of sufficiency economy. The results from the questionnaires 

were then summarized. The results indicated that Pruksa 3 Community in Bang Bua Thong 

District, Nonthaburi Province was lively community in Thailand 4.0 era. An aspect with the 

most commonly practice was social aspect ( ̅=3.89); most people in the community have 

lived by using communication technology. In terms of educational aspect ( ̅=3.76), 

community members had learning through the internet. In terms of basic knowledge and 

knowledge and understanding about Thailand 4.0 ( ̅=3.67), community can apply the 

concept of sufficiency economy philosophy to make the community lively in Thailand 4.0. In 

terms of development( ̅=3.44), community had created innovative. In terms of natural 

resources and environment ( ̅=3.33), the community resource and environment can be 

adapted to create a livable community by creating new innovations and modern technology 

to sustainably develop the community based on the philosophy of sufficiency economy.  

Keywords: Sufficiency Economy, Thailand 4.0 



 

 

บทน า 

ในยุคปัจจุบันการพัฒนาประเทศเป็นส่ิงส าคัญท์ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งตอนนี้มีท้ัง

ประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ีก าลังพัฒนา เมื่อไม่นานมานี้ได้มีนโยบายท่ีอาจจะท าให้ประเทศของเรา

เปล่ียนเป็นประเทศท่ีพัฒนา นั่นคือ ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยมีเป้าหมายในการปรับเปล่ียน  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ี

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๔ ประการได้แก่ ๑. เปล่ียนจากเกษตรแบบเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

(Smart Farming) ท่ีเน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ ๒. เปล่ียน

จาก SMEs แบบเดิมท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ ไปสู่การเป็น Smart SMEs และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง ๓. 

เปล่ียนจากธุรกิจบริการแบบเดิม ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ธุรกิจบริการท่ี สร้างมูลค่าสูง (High 

Value Services)๔. เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ า ไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและทักษะสูง

(กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๑ : ๑) 

แนวทางการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในยุคไทยแลนด์๔.๐สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

สอดคล้องให้เข้ากับความรู้ คือ การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนรู้จักการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เป็น 

นวัตกรรมเพื่อชุมชน คือการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่อ งมือ ในการ

สร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาชุมชน โดยเป็นการพัฒนาทางด้านการ  วิจัยท่ี

น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น โดยความร่วมมือ  ระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท้ังนี้ การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน จะมีความส าเร็จและยั่งยืนได้ 

จะต้องเป็นการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐานของชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียง (พิชณิชา นิปุณะ,๒๕๖๐) 

ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ในยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชน

นวัตกรรม จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัดท้ังในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของ

รัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปล่ียนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า  มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 

เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้ส่ิงต่างๆเกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาส าคัญของความมั่งค่ัง ทางเศรษฐกิจ และในชุมชนสามารถสร้าง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการ

พัฒนา ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.เพื่อพัฒนาและเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ในยุค

๔.๐โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นของชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในยุค4.0โดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อเร่ือง/การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายและความส าคัญของแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ียึดหลักทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีใน
การด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐเพื่อการ
ด าเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด และสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาพการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัฒน์ ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ
มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักวิชาการและนักธุรกิจในทุกระดับให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี 

ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ความหมายและความส าคัญของไทยแลนด์ ๔.๐ 

ไทยแลนด์ ๔.๐ หมายถึง เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ี

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม นั่นคือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง  สานพลัง

ประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ 

ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้าน

การส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตท่ีคลอบคลุมประชากรมากท่ีสุด เพื่ อให้สามารถ

เช่ือมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 



 

 

ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 

“Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจาก

การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”ไป สู่ สินค้าเชิง“นวัตกรรม” .เปล่ียนจากการขับเค ล่ือนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปล่ียนจากการ

เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 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

ด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้

อย่างทันท่วงที 

          เงื่อนไขส าคัญท่ีจะท าให้การตัดสินใจ และการกระท าเป็นไปพอเพียง 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 แสดงองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๔ มิติ ท่ีมา:กระทรวงมหาดไทย 

(Department of Lands) 

 

 

 

 



 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น(Independent   Variables) 

ด าเนินตามหลักปรัชญาของ 

            เศรษฐกิจพอเพียง 

-ความพอประมาณ    

-ความมีเหตุผล 

-ภูมิคุ้มกัน                                                               ตัวแปลตาม(Dependent Variable) 

-ความรู้                                                     ท าให้ชุมชนพฤกษา๓อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี                   

-คุณธรรม       น่าอยู่ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

         การสร้างชุมชนให้น่าอยูใ่นยุค 

            ไทยแลนด์๔.๐ 

  -ด้านการพัฒนา 

  -ด้านสังคม 

  -ด้านการศึกษา 

 -ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ 

(Primary Data) ผู้วิจัยได้ออกไปแจกแบบสอบถาม อธิบาย ช้ีแจง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัย

เอง ณ ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี และแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท้ังจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าจาก

อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย 



 

 

แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data)ถือเป็นข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยการใช้แบบสอบถาม

รายบุคคลให้กับสมาชิกในชุมชน โดยประชากรท่ีใช้ในศึกษา คือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจดทะเบียนราษฎรถูกต้อง

ตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

จ านวน๔๐๐คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

 ๑.ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

 ๒.จัดสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ ๒.๑แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บุคคลของสมาชิกในชุมชน ๒.๒แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรีให้น่าอยู่ในยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

แนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีให้น่าอยู่ในยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย ค าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating 

Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับต้ังแต่ค่าคะแนนน้อยท่ีสุดคือ ๑ ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ ๕ โดยแบ่ง

ประเภทค าถามในแต่ละด้าน ได้แก่ ๑.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ด้านความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประเทศไทย๔.๐ ๓.ด้านการพัฒนา ๔.ด้านสังคม ๕.ด้านการศึกษาและ ๖.ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตอนท่ี๓ ข้อเสนอแนะ 

 

 



 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยการท าแบบสอบถามรายบุคคล เฉพาะ ผู้ที่

เป็นเจ้าบ้านที่จดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้ 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างประเด็นค าถามส าหรับการท าแบบสอบถาม 

การน าเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลและผลการวิจัยแบบแสดงความคิดเห็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ี

วางไว้ 

ผลการวิจัย 

๑.ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังนี้ 

ตารางท่ี๑.๑ จ านวนและร้อยละของเพศจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

๑.เพศ   

ชาย ๒๓๐ ๕๗.๕ 

หญิง ๑๗๐ ๔๒.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

๑.๑.๑ เพศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน๒๓๐คน (ร้อยละ๕๗.๕)และเป็นเพศหญิงจ านวน๑๗๐คน (ร้อย

ละ๔๒.๕) (รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๑) 

 

 



 

 

ตารางท่ี๑.๒ จ านวนและร้อยละของอายุจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๒.อายุ    

๑๙ - ๓๐ ปี ๑๕๑ ๓๗.๗๕ 

๓๑ - ๔๐ ปี ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 

๔๑ - ๕๐ ปี ๗๓ ๑๘.๒๕ 

๕๑ - ๖๐ ปี ๔๓ ๑๐.๗๕ 

๖๐ ปีข้ึนไป ๖ ๑.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 ๑.๒.๑ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่างอายุระหว่าง๑๙ - ๓๐ปี จ านวน๑๕๑คน (ร้อยละ๓๗.๗๕)

รองลงมาอายุระหว่าง๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน๑๒๗ คน (ร้อยละ๓๑.๗๕) อายุระหว่าง๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน๗๓คน 

(ร้อยละ๑๘.๒๕) อายุระหว่าง๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน๔๓คน (ร้อยละ๑๐.๗๕) แลอายุ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน๖คน 

(ร้อยละ๑.๕)ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๒) 

ตารางท่ี๑.๓จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๓.ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๑๙ ๔.๗๕ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐๙ ๒๗.๒๕ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 

อนุปริญญา หรือ ปวส. ๕๕ ๑๓.๗๕ 

ปริญญาตร ี ๙๐ ๒๒.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๓.๑กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน๑๒๗

คน (ร้อยละ๓๑.๗๕) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน๑๐๙คน (ร้อยละ๒๗.๒๕) ระดับปริญญาตรีจ านวน๙๐คน 

(ร้อยละ๒๒.๕)ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.จ านวน๕๕คน (ร้อยละ๑๓.๗๕)และระดับประถมศึกษาจ านวน๑๙คน (ร้อยละ

๔.๗๕)ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๓) 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี๑.๔ จ านวนและร้อยละของอาชีพจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๔.อาชีพ   

รับข้าราชการ ๕๕ ๑๓.๗๕ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔๓ ๑๐.๗๕ 

พนักงานบริษัทเอกชน ๓๗ ๙.๒๕ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๘๕ ๒๑.๒๕ 

รับจ้างท่ัวไป ๙๖ ๒๔.๐ 

ค้าขาย ๘๔ ๒๑.๐ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๔.๑กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน๙๖คน (ร้อยละ๒๔.๐)รองลงมาอาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๘๕คน (ร้อยละ๒๑.๒๕) อาชีพค้าขาย จ านวน๘๔คน (ร้อยละ๒๑.๐)อาชีพรับ

ข้าราชการจ านวน ๕๕ คน(ร้อยละ๑๓.๗๕)อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน๔๓คน (ร้อยละ๑๐.๗๕) และ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน๓๗คน (ร้อยละ๙.๒๕)ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๔) 

ตารางท่ี๑.๕จ านวนและร้อยละของรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๕.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท ๔๓ ๑๐.๗๕ 

๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท ๒๕๔ ๖๓.๕ 

๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท ๑๐๓ ๒๕.๗๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 

๑.๕.๑กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท จ านวน๒๕๔

คน (ร้อยละ๖๓.๕)รองลงมาอยู่ระหว่าง๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท จ านวน๑๐๓คน (ร้อยละ๒๕.๗๕) และระหว่าง

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท จ านวน๔๓คน (ร้อยละ๑๐.๗๕) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๕) 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี๑.๖จ านวนและร้อยละของรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๖.รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า๕๐๐๐บาท ๑๙ ๔.๗๕ 

๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 

๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท ๒๑๘ ๕๔.๕ 

๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท ๑๘ ๔.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๖.๑กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง๑๐๐๐๑ – ๒๐๐๐๐ บาท จ านวน๒๑๘ 

คน (ร้อยละ๕๔.๕)รองลงมาระหว่าง๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ บาท จ านวน๑๔๕คน (ร้อยละ๓๖.๒๕) ระหว่างต่ ากว่า

๕๐๐๐บาท จ านวน๑๙คน (ร้อยละ๔.๗๕)และระหว่าง๒๐๐๐๑ – ๓๐๐๐๐ บาท จ านวน๑๘คน(ร้อยละ๔.๕)

ตามล าดับ(รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๖) 

ตารางท่ี๑.๗จ านวนและร้อยละของระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
๗.ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 

๒ปี ๑๒ ๓.๐ 
๓ปี ๑๘ ๔.๕ 

๔ปี ๓๖ ๙.๐ 
๕ปี ๒๔ ๖.๐ 
๖ปี ๑๒ ๓.๐ 
๗ปี ๖ ๑.๕ 

๘ปี ๖ ๑.๕ 

๙ปี ๑๘ ๔.๕ 

๑๐ปี ๔๘ ๑๒.๐ 
๑๑ปี ๓๐ ๗.๕ 
๑๒ปี ๓๖ ๙.๐ 
๑๓ปี ๒๔ ๖.๐ 
๑๔ปี ๑๒ ๓.๐ 
๑๕ปี ๓๖ ๙.๐ 
๑๖ปี ๖ ๑.๕ 

๑๘ปี ๖ ๑.๕ 

๑๙ปี ๑๘ ๔.๕ 



 

 

๒๐ปี ๑๒ ๓.๐ 
๒๑ปี ๖ ๑.๕ 

๒๒ปี ๑๒ ๓.๐ 
๒๓ปี ๗ ๑.๕ 

๒๘ปี ๗ ๑.๕ 

๒๙ปี ๗ ๑.๕ 

รวมผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐๐ ๑๐๐ 
๑.๗.๑กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยในชุมชน๑๐ปี จ านวน๔๘คน (ร้อยละ๑๒.๐) รองลงมาอยู่ในช่วง

ระยะเวลา ๔ปี ๑๒ปี ๑๕ปี จ านวน๓๖คนเท่ากัน (ร้อยละ๑.๕) อยู่ในช่วงระยะเวลา ๑๑ปี จ านวน ๓๐คน (ร้อย

ละ๗.๕) อยู่ในช่วงระยะเวลา๕ปี ๑๓ปี จ านวน๒๔คนเท่ากัน (ร้อยละ๖.๐) อยู่ในช่วงระยะเวลา๓ปี ๙ปี ๑๙ปี 

จ านวน๑๘คนเท่ากัน (ร้อยละ๔.๕) อยู่ในช่วงระยะเวลา ๒ปี ๖ปี ๑๔ปี ๒๐ปี ๒๒ปีจ านวน๑๒คนเท่ากัน (ร้อย

ละ๓.๐) อยู่ในช่วงระยะเวลา๒๑ปี ๒๓ปี ๒๘ปี ๒๙ปี จ านวน๗คนเท่ากัน (ร้อยละ๑.๕) และอยู่ในช่วง

ระยะเวลา๗ปี ๘ปี ๑๖ปี ๑๘ปี จ านวน๖คนเท่ากัน (ร้อยละ๑.๕) ตามล าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี๑.๗) 

ตารางท่ี๒ รวมประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

รวมด้านความรู้เบื้องต้น ๓.๖๗ ๐.๕๘ มาก 

รวมด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศ 

ไทยแลนด์ ๔.๐ 

๓.๖๗ ๐.๕๒ มาก 

รวมด้านการพัฒนา ๓.๔๔ ๐.๔๑ มาก 

รวมด้านสังคม ๓.๘๙ ๐.๓๗ มาก 

รวมด้านการศึกษา ๓.๗๖ ๐.๔๗ มาก 

รวมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

๓.๓๓ ๐.๖๖ ปานกลาง 



 

 

จากตารางท่ี๒.๑ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง

ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ใช้ภาพรวมด้านความรู้เบื้องต้น(มีค่าเฉล่ีย๓.๖๗   ๐.๕๘อยู่ในระดับมาก) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (มีค่าเฉล่ีย๓.๖๗   ๐.๕๒อยู่ในระดับมาก) ด้านการพัฒนา(มีค่าเฉล่ีย๓.๔๔   ๐.๔๑อยู่ใน

ระดับมาก) รวมด้านสังคม (มีค่าเฉล่ีย๓.๘๙   ๐.๓๗อยู่ในระดับมาก) ด้านการศึกษา(มีค่าเฉล่ีย๓.๗๖   

๐.๔๗อยู่ในระดับมาก) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(มีค่าเฉล่ีย๓.๓๓   ๐.๖๖อยู่ในระดับ

ปานกลาง) (รายละเอียดดังตารางท่ี๒) 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษาแนวทางการสร้าง

ชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีให้น่าอยู่ในยุค๔.๐โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ผลของการวิจัยพบว่าสมาชิกท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจดทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้าย

ด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน มีความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก และสามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับการสร้าง

ชุมชนให้น่าอยู่ในยุค๔.๐ ท้ังด้านการพัฒนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ

(Mckeown, ๒๐๐๘) โดยให้ความหมายไว้ว่าการพัฒนานวัตกรรม คือ การท าส่ิงต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจ

หมายถึงการเปล่ียนแปลงทาง ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปล่ียนนั้นจะเกิดขึ้นจาก

การปฏิวัติ การเปล่ียนอย่าง ถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ท้ังนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่าง

อย่างชัดเจนระหว่างการ ประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มท่ีน ามา

ประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล  ด้านสังคมการด ารงชีวิตโดยการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร ด้านการศึกษามีการ

เรียนรู้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต นโยบายไทยแลนด์๔.๐ มีหลักการและแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจาก

ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดความเหล่ือมล้ าในสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งโดยหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง

การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีให้ความส าคัญกับสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมโดยจะเห็นได้ว่าชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีการเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของไทยแลนด์๔.๐อยู่ในระดับมากสามารถน ามาปรับ

ใช้กับการสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาพัฒนาชุมชนให้

ยั่งยืนด้วยแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  



 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าภายในชุมชนพฤกษา๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีศูนย์การ

เรียนรู้ภายในชุมชนสามารถเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามนโยบายของไทยแลนด์๔.๐ จะ

ประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างจุดแข็งให้แก่

ท้องถิ่น ดึงทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท้ังนี้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนหลุดพ้น

จากความอยากจน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระท้ังเกิดความ

พัฒนาให้สอดคล้องกับวิจัยท้องถิ่นไทยยุค๔.๐กับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (กฤตติกา เศวตอมรกุล,๒๕๖๐) 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยและบทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีจด

ทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียนบ้านท่ีลงท้ายด้วยเลขคู่ในชุมชนหมู่บ้านพฤกษา๓ อ าเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน๔๐๐คน ท่ีกรุณาสระเวลาอันมีค่าส าหรับการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง

นี้ และต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.วาสนา สุรีย์เดชะสกุล ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย 

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน 

ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

สายน้ าผ้ึง รัตนงาม (๒๕๔๗),๖๒-๖๗.เร่ืองความคิดเห็นในการด าเนินชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง :

กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถานส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๒๕๔๘),๙๒-๙๘.ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เอื้องทิพย์ เกตุทราย (๒๕๖๑),๘๗-๙๓.เร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของ

ประชาชน ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ธนัทณัฎฐ์  ฉัตรภัครัตน์.(๒๕๕๑).การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน.กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนา 



 

 

บวรเทศารินทร์(๒๕๖๑)ประเทศไทย๔.๐โมเดลเศรษฐกิจใหม่

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 สืบค้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ (๒๕๖๐,๔๘-๕๐)ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคไทย

แลนด์ ๔.๐ https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/download/93510/73215/ 

สืบค้นเมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พิชณิชา นิปุณะ (๒๕๖๐) นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjIwMjk4&method=inline สืบค้นเมื่อ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 

กฤตติกา เศวตอมรกุล(๒๕๖๐)ท้องถ่ินไทยยุค๔.๐กับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/714/rmutrconth_68.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  สืบค้นเมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ธีรศักด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ(๒๕๕๘) การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพในการแข็งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนล่าง https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/view/40668 

สืบค้นเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223&fbclid=IwAR0dLEbIITnsDqHmeXIEo-bQd_SyMkunIFI22FGUjL7O7TfWcCCsF9zH_iQ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/download/93510/73215/?fbclid=IwAR0VaKJgxFV4XE8BBeCXU6LsfuNcW17l8HfZ5CG44CPLdkMnGYyorEkm5Ew
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjIwMjk4&method=inline
http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/714/rmutrconth_68.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/714/rmutrconth_68.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/view/40668

