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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี  

Knowledge management local wisdom in the traditional herb used the philosophy of sufficiency economy 
case study in Nonthaburi Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษา
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี  วิธีด าเนินการวิจัย
ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 
20 คน การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการความรู้โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นน าแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การ
จัดการความรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน 2) รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใหม่ที่ค้นพบ คือการจัดการ
ความรู้ของชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และการวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบทวิภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ 2) แนวทางในการจัดการความรู้ ได้แก่ ฐานข้อมูลชุมชน แผนพัฒนาชุมชน 
แผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น าไปสู่การปฏิบัติชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ชุมชนเข้มแข็ง , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , จังหวัดนนทบุรี 
 

Abstract 
This research aims 1) to study on the effect of local knowledge management on the use of herbs in the 

philosophy of Sufficiency Economy. 2) To create knowledge management model of local knowledge on the use of 
herbs in the philosophy of Sufficiency Economy. 3) Study on the application of local wisdom in Sufficiency Economy 
Philosophy to strengthen the community in Nonthaburi Province. Method used participatory research, using qualitative 
and quantitative research by studying the document, in-depth interviews. Key informants were 20 people, group 
discussions, and non-participant observation. The research found that 1) Knowledge management by using local 
wisdom to apply the philosophy of sufficiency economy to create a strong community. There is action in the field of 
community empowerment. The participation of the community Integrated knowledge management and learning of 
community members. 2) Knowledge management pattern in local new-found wisdom is the knowledge management 
community in strengthening an integrated concept of sufficiency economy philosophy. 3) The community is the 
application of sufficiency economy to strengthen their communities. This research led to the discoveries and new. The 
participation of a strong community based philosophy, community organizations, including bilateral government. 2) 
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Guidelines for knowledge management, including the database community, community development plan, the plan 
tourism culture, to practice communities according to the policies of the government. 
Keywords: local wisdom, The community is strong, Sufficiency Economy, Nonthaburi Province. 
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1.บทน า  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (2560) มีข้อเท็จจริงและเป็นที่
ยอมรับกันดังข้อสรุปท่ีว่า “เศรษฐกิจ สังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืน” เป็นภาพสะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาตามกระแส
โลกาภิวัตน์ของตะวันตก ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีขาดความสมดุลอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่บาง
ชุมชน โดยไม่กระจายความเจริญไปยัง พื้นที่หรือชุมชนอื่นด้วยอย่างสมดุลเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น ประเทศไทย ประสบความส าเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก กล่าวคือ จากการที่
สังคมไทยปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การท าให้ทันสมัยภายใต้แนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ แบบเสรีอย่างแนบ
แน่น [1] การเน้นภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักก่อให้เกิดภาวะ หนี้สินต่างประเทศตลอดจนต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก [2] 
กลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค มุ่งความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุเป็นหลัก [3] 

การพัฒนาที่ผ่านมาท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และท าให้ปัญหาความยากจนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น สังคมไทยตกอยู่ใน
กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม ท าให้เกิดวิกฤต ด้านศีลธรรม จริยธรรม และเป็นปัญหาด้านสังคมมากยิ่งขึ้น [4] จุดอ่อนของการพัฒนา
ประเทศ ที่ผ่านมาพบว่าระบบบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ ที่รับเอาระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจทุนนิยมที่ปราศจากเง่ือนไขมาเป็นหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดทั่วทั้งระบบโดยมิได้พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกระแส
โลกาภิวัตน์โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลง น าไปสู่กติกาการค้าและการลงทุน มีการรวมกลุ่มทั้งระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่มีรากฐานเปราะบางทางเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาที่ยึดตัวเงิน
เป็นหลักแต่ไม่ให้ ความส าคัญด้านมิติทางสังคมเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
สังคมไทย จึงเป็นสังคมท่ีปราศจากภูมิคุ้มกันท่ีสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ [5] 

ความเป็นจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทซึ่งมีวิถีชีวิตที่เศรษฐกิจผสมผสานกับ  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบเศรษฐกิจทุนนิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไม่สามารถท่ี จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ แต่กลับท าให้
เสียสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนมีความรุนแรงยิ่งขึ้น [6]ประกอบกับรูปแบบการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปจาก 
การท าการเกษตรแบบเพื่ออยู่เพื่อกิน มาเป็นการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเพื่อการค้าขายเป็นหลักไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานรากของความเป็นไทย
และภูมิปัญญาไทย เดินตามแนวทางเกษตรกรรมเพื่อการพาณิชย์น าเอาเทคโนโลยีตะวันตกที่เน้น ผลผลิตสูงมาใช้โดยละเลยการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพ [7]จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ส่งผลกระทบต่อการพึ่งตนเองของชุมชนใน
ชนบทไทย ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในชนบทที่เคยพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีถูกท าลาย เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมวัตถุนิยม บริโภค
นิยม คนวัยแรงงานต่างอพยพเดินทางไปท างานภาคอุตสาหกรรม สถาบันครอบครัวและชุมชนอ่อนแอเกิดปัญหาสังคมตามมา [8] 
การด ารงชีวิตของคนไทยในอดีตมีความเป็นอยู่เครือญาติอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วย การพึ่งพิงธรรมชาติ และเครือข่ายสังคมวิถีชนบท มี
อิสระในการด าเนินชีวิตของตนเอง เป็นศักยภาพพ้ืนฐานของ สังคมไทยทุกภูมิภาคที่มีมาแต่เดิม ถูกระบบจากกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้
สังคมเกิดความเสื่อมถอยและเปราะบาง เนื่องจากระบบทุนนิยมมีรกรากติดยึดกับการแสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุ จึงสร้างความ
เดือดร้อนให้เกิดขึ้นในทุก ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศของไทย [9] เพราะสังคมที่มีความ
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เจริญทางด้านวัตถุได้น าพาความยากไร้ทางจิตใจมาสู่สังคมด้วยใน ขณะเดียวกัน [10] ปัญหาวิกฤตที่เกิดปรากฏชัดในสังคมไทย คือ
ปัญหาเศรษฐกิจวิกฤต เมื่อ พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงมีพระราชแนวคิด
เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติโดยทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรมาโดยตลอด เป็นแนวทางที่มี
ความสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตที่ชุมชนในชนบทจ านวนมากปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต ต่อมาได้มีกระบวนการการ
ขับเคลื่อนสถานะแนวคิดนี้เป็นปรัชญาน าทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งปรากฏชัดเจนนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) - ฉบับที่ 10 (2550-2554) เป็นต้นมา เป็นการปรับทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศให้
ลดความเสี่ยงและมีความสมดุลมากยิ่งข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมา
ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนนทบุรี  เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติหลายแห่ง ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จึงน าไปสู่ความสนใจในการวิจัยเรื่อง “การ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ”  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง  

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
 

3. วิธีด าเนินการศึกษา 
  การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาใน
เขตจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษา “เชิงคุณภาพแบบก าหนดพื้นที่ศึกษา” เป็น
วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยเลือกศึกษาการบริหารจัดการชุมชน จ านวน 10 ชุมชนในเขต อบต.บางคูรัด อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้

3.1 แหล่งข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลด้านพื้นท่ีส าหรับการวิจัย การวิจัยครั้งนี้คัดเลือกชุมชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ชุมชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2. แหล่งข้อมูลด้านบุคคล (Key Informants) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 20 คน ดังต่อไปนี้ 1) ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งทั้งในระดับบริหารและ ระดับปฏิบัติ ในส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพระสงฆ์วัดลาดปลาดุก จ านวน 10 คน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) 
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ทั้งผู้น าเป็นทางการ (ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น) ผู้น าตามธรรมชาติ เช่น
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น) กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน องค์กรชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 10 คน จัดเก็บข้อมูลด้วย วิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group)  

3. แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Sources) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เอกสารวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ และบทความเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9-10 ตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็งทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม 
เศรษฐกิจชุมชน รูปแบบการพัฒนาชุมชนในประเทศและต่างประเทศ  
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. การวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษานโยบาย รูปแบบและผลการน านโยบายเรื่องการน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในแต่ละประเด็นเปิด กว้างให้แสดงความเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายและลึกพอท่ีจะน ามาสรุปประมวลผลได้น าไปสู่การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งได้ 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีรูปแบบการสนทนากลุ่มที่โดยก าหนดประเด็นส าคัญตาม กรอบแนวคิดการวิจัย 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน การมีส่วนร่วม ศักยภาพของทุนชุมชน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการชุมชน ปัจจัยปัญหาและอุปสรรค 4. แบบสังเกต ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ด้านการกระท า สังเกตวิถีการด าเนินชีวิตผู้คน
ในชุมชน ลักษณะ ครอบครัว ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน การย้ายถิ่นฐาน ประวัติความเป็นมาของชุมชน และลักษณะโครงสร้างที่
อยู่อาศัย ส่วนที่ 2 แบบแผนการกระท าหรือกิจกรรม การครอบครองทรัพยากรในชุมชน กระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนและการ
บริโภค ระบบเศรษฐกิจครัวเรือน ส่วนท่ี 3 ด้านการให้คุณค่า หรือความหมาย ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้เพื่อนบ้าน  ส่วนที่ 
4 ด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้น าความขัดแย้ง ผู้มีอ านาจหรือกลุ่มอิทธิพล การรวมกลุ่ม/สหกรณ์ สถาบันส าคัญ ส่วนที่ 5 สภาพภูมิ
ประเทศและการตั้งถิ่นฐาน ในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์  และมีความ

น่าเชื่อถือในระดับสูง โดยมีวิธีการดังนี้  
1. ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารเฉพาะ

ในส่วนที่มีการเช่ือมโยงถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ที่เป็นเอกสารวิชาการ  หนังสือ ต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ 
วารสาร ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงการสืบค้นจากสื่ออิเลคทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด และรูปแบบและหลักการ บริหารจัดการชุมชน 
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยเก็บข้อมูลจาก 1) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วน
ราชการระดับจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการระดับอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง กับการน านโยบายการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและผลของการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ  

3. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้เข้าร่วมในวงสนทนา ได้แก่ สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ของ อบต. 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานเอกชน ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสขุมูลฐาน ผู้แทนอาสาพัฒนาชุมชน ครู สภาเยาวชน 
ผู้ประกอบการค้า ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนกลุ่มสตรี สมาชิกเครือข่ายนักวิจัยชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ตามแนวทางการ
สนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4. เก็บข้อมูลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในการศึกษา ดังนี้1) ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งกรณีศึกษาใน
ชุมชนเปูาหมาย และได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
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วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เป็นหลักโดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้  
4. ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติ มีการด าเนินการ 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การเพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชน ได้แก่การสนับสนุนแหล่งเงินทุน ส าหรับการพัฒนา
ชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนด้านสมุนไพร  การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและวิสาหกิจชุมชน (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม 
การสนับสนุนธุรกิจเอกชนให้เข้าร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพร้อม ความถนัด และความสมัครใจ ของแต่ละองค์กรธุรกิจ 
การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงปรับกลไกการจัดการ
พื้นที่และสร้างเครือข่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนใน สังคมร่วมท างานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาได้ อย่างเสมอภาค การ
ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชน ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน กระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองให้มีบูรณาการ เพื่อสร้าง
พื้นฐานจากการพัฒนาชุมชนให้เป็นกรอบการวางแผนโครงการอย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม (3) การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครื อข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการท างานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริตและการสนับสนุนการน าภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สร้างความ
ตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถและ
ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
จังหวัดนนทบุรี จากผลการวิจัยในประเด็นที่ 1  ผลการน านโยบายเรื่องการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และประเด็นที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด และ
คุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหม่ เป็นการ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา คือ 1) การฟื้นฟู
ชุมชน (The Restoration of the Community) โดยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และการค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน บูรณา
การแผนชีวิตแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  2) การด ารงอยู่ของชุมชน (The Existence of the Community) โดยการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้กับ ชุมชน และการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

3. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในจังหวัด
นนทบุรี  ผลการศึกษา พบว่า มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการประกอบอาชีพ การจัดการ 
ทรัพยากรในชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรในชุมชน เพื่อการฟื้นฟูชุมชน การปรับตัวของชุมชน และการด ารงอยู่ของชุมชน ซึ่ง
ระดับการน ามาประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงนโยบายของหน่วยงานรัฐ และนโยบายของชุมชน ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาไว้  การวิจัยครั้งนี้
พบว่าในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งนั้น 
สามารถน าไปใช้ในชุมชนได้จริงจ านวน 4 ข้อ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ (1) การบริหารนโยบายชุมชน ซึ่งชุมชนที่ศึกษามีการก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนโดยวิเคราะห์บริบทชุมชนเป็นส าคัญโดยการมีส่วนร่วม (2) การวางแผนพัฒนาชุมชน มีการจัดท าแผน
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ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (3) การจัดการความรู้ในชุมชน ชุมชนมีการวางระบบการจัดการความรู้ในการท างาน ในการตัดสินใจเพื่อให้
กลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีความเข้มแข็ง (4) การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาดูงานและส่งเสริมให้ผู้น าตามธรรมชาติ 
เป็นหัวหน้าทีมได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการวางรากฐาน การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นลูกหลานต่อไป และส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนมีความรักและความ
หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนด้วย 

 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสองด้าน ดังท่ีได้สรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่องการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ (Synthesis) หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย ได้รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดนนทบุรีซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 1) การฟื้นฟูชุมชน (The Restoration of 
the Community) 2 ระบบสนับสนุน (Triangle Support System)  ได้แก่ ระบบความรู้ (Knowledge System) ระบบข้อมูล 
(Information System) และระบบความสัมพันธ์ (Relation System)  โดยมีเง่ือนไขการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี (Tripartite 
Participations) ประกอบด้วยองค์กรภายในชุมชน องค์กรภาครัฐ โดยมีบทสรุปดังนี้  

1. แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ประกอบด้วย 1) ด้านการฟื้นฟูชุมชน เป็นแนวทางที่จะท าให้ชุมชน ได้หันกลับมา
ทบทวนวิถีการด ารงชีวิต ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ หรือตัวบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ที่อยู่ในชุมชน โดยยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชุมชน มีลักษณะดังนี้ 1) การสร้างแนวร่วมการพัฒนาจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟู
ชุมชน 2) การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน 3) การบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) 
การสืบค้นและพัฒนาศักยภาพแกนน าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งแกนน าที่เป็นทางการและแกนน าตามธรรมชาติ 2) แนวทางด้าน
การปรับตัวของชุมชน เป็นแนวทางที่เน้นการปรับตัวและการรับกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จะท า ให้ชุมชนสามารถมีภูมิคุ้มกัน
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม สามารถเฝูาระวังปัญหาและจัดการปัญหา 
อุปสรรคได้อย่างมีส่วนรว่ม มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชน และเรียนรู้ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาเริ่มแก้ปัญหา
จาก จุดที่เล็กท่ีสุดและท าตามล าดับขั้นตอนโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 3) แนวทาง
ด้านการด ารงอยู่ของชุมชน เป็นแนวทางที่จะท าให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิถีการผลิตแบบยังชีพของหมู่บ้านซึ่งการผลิตเป็นไป เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคของตนเอง ชุมชน
มีศักยภาพท่ียังคงสามารถด ารงรักษาอ านาจในการการดูแล ทรัพยากรต่างๆ และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยคนใน
ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ จะท าให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน 

2. เง่ือนไขการมีส่วนร่วมแบบทวิภาคี ได้แก่การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการชุมชน โดยมี 1) 
องค์กรในชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัว รวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนด า เนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประสานพลังองค์กรในชุมชน จัดระบบความรู้ ความสัมพันธ์และระบบข้อมูลในชุมชน ภายใต้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) องค์กรภาครัฐที่มีบทบาท ในการหนุนเสริมด้านกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ และเป็นพันธมิตรที่
พัฒนาเคียงข้างกับชุมชน โดยสรุปองค์กรภาครัฐมีบทบาทในการ ประสานการขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชุมชน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ สร้างกระบวนการเรียนรู้  ด้านข้อมูลข่าวสาร 
และเทคโนโลยีบูรณาการความร่วมมือ และหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง  

3. คุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ความพอประมาณ (Moderation) 
บริหารจัดการชุมชนให้เกิดความสมดุลในระยะยาว ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีการผลิตและการบริโภคที่พอดี 2) ความมีเหตุผล 
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(Reasonable) การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมในชุมชน เป็นไปอย่างมี เหตุผล รอบคอบ โดยการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 3) 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Self-immunity) การพัฒนาศักยภาพ สมาชิกในชุมชนให้มีความพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไป ได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต 4) ความรู้ (Knowledge) ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดเชิงเหตุผลใน การพัฒนาชุมชน โดยผสานความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์ของชุมชน 5) คุณธรรม (Integrity) สร้างสมาชิกในชุมชนให้มีความซื่อสัตย์ 
มีความเพียรพยายาม ประยุกต์ใช้หลักศาสนา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ใช้ประโยชน์จาก วัฒนธรรมที่ดีงาม พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน  

4. คุณลักษณะของการพึ่งตนเองได้ของชุมชน 1) ด้านจิตใจ ชุมชนมีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รู้จักแสวงหา
แนวทางในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีศูนย์รวมจิตใจที่ยึดโยงให้ ชุมชนมีความเป็น เอกภาพยอมรับความคิดเห็น
ระหว่างกันและมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านอาชีพ 
สวัสดิการ และการด ารงชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมสูง มีการประสานความร่วมมือและการ
สื่อสารระหว่างกัน และมีกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุข 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากร ดิน น้ า ปุา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีระบบการจัดการทรพัยากรที่มีความเหมาะสมกบั
บริบทของพื้นที ่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4) ด้านเทคโนโลยี มีการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 5) ด้านเศรษฐกิจ มีการ
จัดระบบการผลิต การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้สมาชิก ในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปร
รูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนอง ความต้องการในการด ารงชีพของชุมชนเป็นหลักและการผลิตเพื่อการจ าหน่ายตลาด
ภายนอกตามล าดับ 
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	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



