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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการ

เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ ของหมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้ศึกษา
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ และสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับปราชญ์ชุมชนอาชีพงานดอกไม้ประดิษฐ์ และผู้สูงอายุที่มาเรียนรู้ 
จ านวน 11 คน  

 ผลการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชุมชนคือคุณ รุจิรา บุญเกิด ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพ โดยได้มีการจัดสรรที่ท ากินเป็นแบบไร่นาสวนผสม จัดสรรพื้นที่ให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้สด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ
เข้าใจและน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตได้ รู้จักพ่ึงพาตนเอง ไม่ก่อหนี้สิน สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ ส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งและยั่งยืนผู้สูงอายุที่มาเรียนรู้งานดอกไม้ประดิษฐ์ ได้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ฯนี้ โดยการ
น าเอาองค์ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพ เรียนรู้การด ารงตนอยู่กับธรรมชาติและความพอเพียง ผู้สูงอายุคลายความเหงาเพราะได้มา
พบปะพูดคุยกับคนอ่ืน ๆ และยังเป็นการพึ่งพาตัวเองในการสร้างรายได้ได้อีกด้วย 
ค าส าคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, สมัมาชีพชุมชน, ผู้สูงอาย,ุ งานดอกไม้ประดิษฐ์ 

 

Abstract 
This research was aimed to study how to create knowledge on sufficiency economy for the elderly, with 

activities in the learning base of the community of Sufficiency Economy Village. The Artificial flowers Of Nong 
Khon Village, Prachuap Khiri Khan. The researcher used qualitative research method. By interview and observe 
the participant with the philosopher of the Artificial flowers, and 11 elderly learners.  
 The study indicated that the philosopher of the community, Mrs. Rujira Boonkerd, who applied the 
philosophy of sufficiency economy in living and working. She was allocated the land into the joint plantation. 
She offered the opportunity to the elderly to learn the invention of fresh flowers by based on Sufficiency 
Economy Philosophy, to encourage the elderly in the community to understand and apply sufficiency economy 
principles. That was made the villagers can rely on themselves. Encourage people in the community to live with 
a strong and sustainable career. 
 The benefit of this learning base was that older people who came to learn artificial flowers can brought 
their knowledge into the profession. The elderly learns to live with nature and self-sufficiency, loosens their 
loneliness, and they could make money by rely on themselves 
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1. บทน า 
 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้
รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือหลักการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นทางสายกลางในการด าเนินชีวิตโดยยึดถือความพอเพียง พออยู่พอกิน ความพอดีที่ไม่มากและไม่
น้อยเกินไปและไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและบริโภคที่อยู่ในระดับพอปริมาณ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล คือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (ดวงตา สราญรมย์ , 2554) 
การสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการด าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐ โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานจากพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการขับเคลือ่นที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไป
สร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้า ง
รายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง (กรมการพัฒนาชุมชน,  2559) เมื่อมีปราชญ์
ชุมชนที่มีทักษะ องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากฝึกอาชีพเข้ามาเรียนรู้ในแต่ละประเภทอาชีพ ซึ่งเมื่อผ่าน
การฝึกปฏิบัติแล้ว ก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 ในการถ่ายทอดศิลปะ ความรู้ และภูมิปัญญานั้น ผู้เป็นปราชญ์ชุมชนในแต่ละอาชีพจะอาศัยความช านาญที่ฝึกฝนและ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดออกมา ดังเช่นปราชญ์ชุมชนที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีความเช่ียวชาญในงานดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งใช้ดอกไม้สดที่ซึ่งสามารถปลูกได้ทั่วไปมาใช้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานฝีมือที่มี
ศิลปะสวยงาม เช่นนี้จึงเป็นการศึกษาวิธีปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม น าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองสอนไปตามความรู้ที่มี เรียนมากน้อยแค่ไหนไม่มีก าหนด เวลาเรียนรู้ขึ้นอยู่กับว่าจะสะดวกเวลาใดก็เรียนเวลา
นั้น ไม่มีใบรับรองวิทยาฐานะ แต่การศึกษาก็ยังมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรม (อุษณีย์ เสือดี , 
2549) และในทุกวันน้ี ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะในครอบครัว ชุมชน เราจะเห็นได้ได้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่
มากจริง ๆ ปรากฏการณ์ที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นนี้ ยืนยันด้วยสถิติข้อมูลประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่  
“สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2548 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ยิ่งไปกว่า
นั้น การฉายภาพประชากรไทยต่อไปในอนาคตยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอีกไม่เกิน 10 ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด แต่แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีพลัง ยังท างานเป็นผู้ผลิตได้ และยังมีความสามารถที่จะเรียนรู้
การประกอบอาชีพท่ีด าเนินรอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะมีมากข้ึนนั้น ผู้สูงอายุจึงสามารถเป็นพลัง
ที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมให้การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการสืบสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีอยู่สืบต่อไปได้ 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2556) 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบของกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุด้วย
กิจกรรมในฐานการ ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ ของหมู่บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็น
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แนวทางในการน าไปปฏิบัติ ทั้งการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์สู่ผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางส าหรับชุมชนอื่น ๆ ที่จะน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนรู้สัมมาชีพ
ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นการสร้างแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง งานดอกไม้ประดิษฐ์ ของหมู่บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การท าสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานดอกไม้ประดิษฐ์ ของหมู่บ้านหนองขอน ต.หิน
เหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
3. แนวค าถามในงานวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักปราชญ์ชุมชน เช่น การน าเอา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชีวิตในชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง หรือในการท างานดอกไม้ประดิษฐ์ ได้น าหลักความพอเพียงไปใช้อย่างไร
กับอาชีพค้าขาย 
 ส่วนท่ี 2 รูปแบบของกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายดุ้วยงานดอกไม้ประดิษฐ์ นักปราชญ์ชุมชนได้
สอดแทรกหลักความพอเพียงเข้าไปอย่างไรในการฝึกสอนการท างานดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับคนท่ีมาเรยีนรู้และฝึกอาชีพ และคนท่ีมาฝึก
อาชีพได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง 
 
4. กรอบแนวคิดเชื่อมโยง 

 
รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากท่ีปราชญ์ชุมชนคือ คุณรุจิรา บุญเกิด ได้น า
หลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกเข้ากับอาชีพที่สามารถท าได้ด้วยตนเอง เกิดเป็นสัมมาชีพชุมชนที่สร้าง
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ความพอประมาณ ไม่ท าให้ก่อหนี้สิน สามารถสร้างรายได้ และเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิดหลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและองค์กร โดย
ค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวเอง คือความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต โดยใช้ความรู้ต่าง ๆ อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รู้จัก
แยกแยะผิดชอบช่ัวดี มีการแบ่งปันและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (ปรียานุช ธรรมปิยา, 2555) 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของคนในสังคม เป็นแนวทางในการด าเนินไป
ในทางสายกลางโดยมีความพอเพียง ความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ให้เกิดผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในให้น้อยที่สุด โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้
วางแผนและด าเนินการ ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสรมิให้คนในชาติมีส านึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรอบรู้และ
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรพยายาม มีสติปัญญาและความรอบคอบ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2556) 
แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 
 กิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เริ่มการด าเนินการในปี 2560 มุ่งเน้นที่การ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รายได้” ที่ต้องท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างอาชีพจึงเป็นที่มาของ “สัมมาชีพชุมชน” 
ซึ่งก าหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมี
รายได้ 23,589 หมู่บ้าน รวม 471,780 ครัวเรือน นั่นคือ 20% ของหมู่บ้านในประเทศไทย โดยให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่เขา
สนใจ ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถน าไปเป็นอาชีพได้ เพราะในทุกพื้นที่จะมีคนเก่งในแต่ละอาชีพอยู่แล้ว เช่น ท านาได้ผลผลิตสูง ท าสวน
เก่ง ทางช่างแกะสลักและการแปรรูปอื่น ๆ ซึ่งจะคัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการน าเสนอให้กับคนเก่งเหล่านี้ ยกให้เป็น
วิทยากร “สัมมาชีพชุมชน” หลังจากนั้นกลับไปสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน แล้วเปิดรับ
ลูกศิษย์ที่สนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้านละ 20 คน รวมเป็น 471,780 คนหรือครัวเรือน เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติ
แล้ว ก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ส่วนหนึ่งมี
ความก้าวหน้าก็จะมีแหล่งทุนสนับสนุนต่อยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อขยายตลาดในวงกว้าง
ต่อไป ดังนั้น จึงได้ก าหนดการด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความ
ร่วมมือของประชารัฐโดยใช้พื้นที่เป้าหมายตามพื้นที่ในความรับผิดชอบองยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในภาคการเกษตรและชนบท จ านวน 23,589 หมู่บ้าน เป็นพ้ืนท่ีด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือน
ในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก
เติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป (กรมการพัฒนาชุมชน,  2559) 
 
6. วิธีการท าวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพ
ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นวิจัยที่อาศัยการศึกษา
ปรากฏการณ์และประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งท าความเข้าใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก (ชาย 
โพธิสิตา, 2550) ดังนัน้ ผู้วิจัยได้น าหลักการของการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยามาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีแหล่ง
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พื้นที่ท่ีท าการวิจัย คือ หมู่บ้านหนองขอน หมู่ที่1 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ 
และใช้แนวค าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และจดบันทึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
7. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ นักปราชญ์ชุมชน ฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานดอกไม้
ประดิษฐ์ คุณ รุจิรา บุญเกิด และผู้สูงอายุท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน จ านวน 11 คน 
หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 เป็นผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานดอกไม้ประดิษฐ์ ของหมู่บ้าน
หนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และน ากลับไปประกอบเป็นอาชีพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมมาชีพชุมชน การ
จัดการชุมชนการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
และเก็บข้อมูลจากการการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักปราชญ์ชุมชน ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ 
 
8. วิธีการศึกษาวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี ้
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร วารสาร แนวคิดเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้
สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ และแนวคิด
อื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยน ามาจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล สังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม บันทึกเสียงและจดบันทึกพฤติกรรม โดยลักษณะข้อมูลที่ได้มามีดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ์โดยไม่จ ากัดค าตอบ เป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยผู้วิจัยจะ
เริ่มถามผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยเรื่องทั่วไปก่อนจะเริ่มเข้าสูประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ เช่น การเริ่มต้นธุรกิจงานดอกไม้ประดิษฐ์ ใช้
ดอกไม้ชนิดใดบ้าง ปลูกเองหรือจัดซื้อ แหล่งจ าหน่าย ฯลฯ 
  2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเริ่มต้นด้วยค าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวาง ก่อนจะ
ค่อยๆถามเจาะประเด็นลงในส่วนของข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ โดยผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้อย่างเปิดกว้าง เพื่อให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่ ครบถ้วน และเป็นจริงมากที่สุด (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) สิ่งที่ส าคัญระหว่างการ
สัมภาษณ์คือ ผู้ท าการศึกษาวิจัยจะไม่ใส่ความคิดตนเองลงไปในความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่อาจท าให้ข้อมูลบิดเบือนจากความจริง
และไม่น่าเชื่อถือ 
  2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือการที่ตัวผู้วิจัยจะเข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กรณีนี้ นักปราชญ์
ชุมชนหรือคุณรุจิรา ได้พาผู้วิจัยเข้าไปเดินในไร่สวน และผู้วิจัยยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ให้ท าเพื่อฝึกการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยตัวเอง
อีกด้วย 
 
9. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
 1. ผู้วิจัย ในการวิจัย ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที่สุดในการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยต้องเตรียมความพร้อมใน
การลงพื้นที่ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมลงภาคสนาม 
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 2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแนวค าถามเป็นค าถามปลายเปิด
แนวกึ่งโครงสร้าง ไม่เจาะจงค าตอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการตั้งค าถามจากกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาไว้ 
 3. กล้องถ่ายภาพ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง ใช้ในการเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อม เพื่อน าไปใช้ในการอ้างอิงในการน าเสนอข้อมูล 

4. อุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างละเอียด เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในภายหลัง 
 5. อุปกรณ์จดบันทึก ใช้บันทึกข้อมูลระหว่างสัมภาษณ์ และบันทึกการสังเกตระหว่างท ากิจกรรม 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดย
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมลูเรือ่งเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม การตีความจากพฤติกรรม และอวัจนภาษาระหว่างการให้สัมภาษณ์ (Denzin, 1978) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
การสังเกตและการตีความจากท่าทาง มาจัดระเบียบและแยกประเด็น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยใช้
หลักการวิจัยเชิงคุณภาพในการบรรยายพรรณนาเชื่อมโยงเนื้อหาและแนวคิดทฤษฎีให้สอดคล้องกัน จากนั้นสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัยที่ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์และแนวค าถามเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ 
 
10. สรุปผลการวิจัย  
ประเด็นที่ 1: การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักปราชญ์ชุมชน 
 จากการศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตของนักปราชญ์ชุมชนผู้เช่ียวชาญในงานดอกไม้ประดิษฐ์ คุณรุจิรา บุญเกิด ด้วยวิธีการลง
พื้นที่สัมภาษณ์ สังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตอย่าง
พอมีพอกิน 
 “ดอกไม้ส่วนมากป้าก็ปลูกเอง มะลิในแปลงนี่เก็บทันบ้าง ปล่อยให้บานไปบ้าง ยาก็ไม่เคยฉีดเลย เปลืองเงิน เสียสุขภาพ ถ้า
ใช้ยาฉีด ดมเข้าไปทีนี่มีแต่สารพิษ อันตราย” คุณรุจิราพูดระหว่างพาชมแปลงดอกมะลิที่ปลูกบริเวณข้างบ้าน 
 “ผลไม้นี่มีรอบบ้าน คนมาเยี่ยมมาชมก็พาเก็บผลไม้ไปด้วยก็ได้ มะม่วง มะพร้าว มะละกอ ล าไย มะยม ขนุน มะขามหลังบ้าน
ก็มีนะ แต่เปรี้ยวไปหน่อย เอาไว้ท ามะขามเปียกไว้แกงส้มได้” คุณรุจิราพูดขณะช้ีให้ดูผลไม้ที่ปลูกไว้ตามทิศต่าง ๆ 
 “เขาเอากับข้าวมาให้บ่อย ๆ ปลาเขาก็มีเลี้ยงเองที่บ่อหลังบ้าน ผักหญ้าก็หากินได้ทั่ว พริก ต าลึง ข่า ตะไคร้ก็เก็บได้หมด เค้า
ไม่หวงหรอก” คุณป้าสมพิศวัย 65 ปีท่ีมาท างานร้อยมาลัยบอกเล่าถึงความแบ่งปัน 
 “ดอกไม้บางอย่างที่เราไม่มีปลูกเองก็จะมีคนเอามาส่งให้ เพราะแถวนี้ส่วนมากจะท าไร่สัปปะรดกันเยอะ พอช่วงเค้าว่าง เราก็
เลยเสนอให้เขาปลูกมะลิบ้าง ปลูกดาวเรืองบ้าง ตรงที่ว่าง ๆ ในไร่เขา แล้วเอามาส่งให้เราหรือส่งให้เจ้าอื่นก็ได้ ให้เขามีรายได้ช่วง ที่
สัปปะรดยังไม่ออกลูก” คุณรุจิราเล่า 
 จากการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่าคุณรุจิรา ได้ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรพื้นที่
ทั้งหมด 3 ไร่ออกเป็นส่วน ๆ ปลูกบ้านตรงกลางพื้นที่ไร่ ท้ายไร่มีบ่อปลา ด้านข้างบ้านและตรงที่ว่างที่เหลือก็ปลูกแปลงดอกมะลิและ
ดอกพุดเล็ก ผักสวนครัวเล็กน้อยบริเวณหลังบ้าน และปลูกผลไม้กระจายไปตามพื้นที่ไร่ที่เหลือ เรียกว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่แบบไร่นา
สวนผสม มีการจัดการพื้นที่ท ากินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตอย่างพอมีพอกิน สร้างรายได้
อย่างต่อเนื่องและยังแบ่งปันไปให้ผู้อื่น เป็นผู้ส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นใช้พื้นท่ีที่ว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมมาเพาะปลูกดอกไม้ 
ท าให้สามารถสร้างรายได้จากพึ่งพาตนเอง ไม่ก่อให้เกิดหนี้สินและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
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ประเด็นที่ 2: รูปแบบของกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุด้วยงานดอกไม้ประดิษฐ์ 
 จากการศึกษารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยงานดอกไม้ประดิษฐ์แก่ผู้สูงอายุของนักปราชญ์
ชุมชนผู้เช่ียวชาญในงานดอกไม้ประดิษฐ์ คุณรุจิรา บุญเกิด พบว่ามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยงานดอกไม้
ประดิษฐ์แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ และสังเกตผู้สูงอายุที่มาฝึกงานดอกไม้ประดิษฐ์ ที่มีทั้งมาเรียนรู้เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพ และมาหารายได้เสริมจากการท างานกับคุณรุจิรา 
 “มาร้อยมาลัยที่นี่นานแล้ว ตั้งแต่ตามองเห็นรูเข็มชัดๆจนตอนนี้แทบจะมองไม่เห็น(หัวเราะ) เมื่อก่อนก็ท าไร่เลี้ยงวัวเลี้ยง
ควาย พอเลิกก็มาร้อยมาลัย บ้านก็อยู่ไม่ไกล ปั่นจักรยานมาทุกเช้าแหละ” คุณป้าสมพิศเล่าให้ฟัง พลางช้ีให้ดูจักรยานที่จอดอยู่ใต้ต้น
ลีลาวดีหน้าบ้าน  
 “มาลัยนี่นะ ร้อยมาหมดทุกรูปแบบ แม่ของหนิง (คุณรุจิรา)ก็ร้อยเป็นตั้งแต่เล็ก ๆ เพราะแม่ (คุณแม่ของคุณรุจิรา)เขาไปขาย
ผักขายมาลัยตั้งแต่สาวๆ” คุณตาแกละ พ่อของคุณรุจิราเล่า แม้คุณตาจะอายุ 70 กว่าปีแล้ว แต่ก็พูดและเดินด้วยท่าทางกระฉับกระเฉง 
ทั้งยังสามารถร้อยมาลัยได้อย่างเช่ียวชาญ 
 “เมื่อก่อนก็มาร้อยมาลัยหารายได้เสริม พอน้าท าเห็ด เพาะเห็ดขาย ก็มาซื้อมะลิ ซื้อดอกไม้ไปร้อยเองที่บ้าน ร้อยขายตอน
ว่างๆไม่มีอะไรท า บางทีก็ไปช่วยขายท่ีนัดที่ตลาด หารายได้พิเศษ” คุณน้าจันทร์เจ้า เล่าให้ฟังระหว่างที่เอามาลัยที่ร้อยเสร็จแล้วมาแช่
เก็บไว้ในถังน้ าแข็ง 
 จากการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วมแล้ว พบว่า รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยงาน
ดอกไม้ประดิษฐ์แก่ผู้สูงอายุของคุณรุจิรา บุญเกิด เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มาเรียนรู้งานดอกไม้ประดิษฐ์ถึงการประกอบอาชีพ
และด ารงตนอยู่กับธรรมชาติและความพอเพียง คนส่วนมากที่มาเรียนรู้อาชีพมักจะเป็นผู้สูงอายุ ที่ เว้นว่างหรือเลิกจากการประกอบ
อาชีพหลัก ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะไม่สามารถออกแรงหนักในการท าการเกษตร อีกทั้งการมาฝึกอาชีพหรือมาร่วมงานกับคุณรุจิราก็จะ
ได้มาพบปะผู้คน ท าให้ผู้สูงอายุคลายความเหงา เป็นการพึ่งพาตัวเองและยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วย 
 
 
 

ภาพท่ี 1 คุณรจุิรา บุญเกิด ปราชญ์ชุมชนอาชีพงานดอกไม้ประดิษฐ์ ถ่ายรูป
คู่กับป้ายฐานเรียนรู้สมัมาชีพชมุชนหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง ณ หมู่บ้าน
หนองขอน 

ภาพท่ี 2 คุณรจุิราพาเดินชมสวนทีม่ีการจัดสรรแบบไรน่าสวนผสมมกีารปลกู
ทั้งดอกไม้ ผลไมแ้ละผกัสวนครัว ท้ายไร่มขีดุบ่อเลี้ยงปลา ดอกไม้ในภาพที่ 2 
คือ ดอกพุดเล็ก น าไปร้อยมาลัยได้สวยงาม กิ่งก้านและใบยังสามารถน าไปจัด
ช่อตกแต่งได้อกีด้วย 

 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1613 
 

            
 
    
 
 
 
 
 
 

                     
  
 
 
  

ภาพที่ 3 คุณป้าสมพิศขณะก าลังรอ้ยพวงมาลัยมะลิ หน่ึงใน
ผู้สูงอายุท่ีมาฝึกงานดอกไม้ประดษิฐ์ ปัจจุบันมาร้อยพวงมาลัย
เป็นงานประจ าที่บ้านของคณุรุจริา โดยทุกวันพระคณุรจุิราจะ
น าดอกไม้และพวงมาลัยไปขายที่ตลาดหัวหิน 

ภาพที่ 4 คุณตาแกละ คุณพ่อของคุณรุจิรา ก าลังหยิบถุงมะลิ
ไปร้อยเป็นมาลัย ซึ่งบ้านของคุณตาก็อยู่ไม่ไกล คุณตาจึง
มักจะเดินมาหยิบวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการร้อยมาลัยด้วย
ตัวเอง เพื่อเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพไปในตัว 
 

ภาพที่ 5 พวงมาลัยจากดอกมะลิและดอกพุดเล็ก ซึ่งเป็นดอกไม้
ที่ปลูกและเก็บเองไดภ้ายในพื้นที่ไร่ของคุณรุจริา มีการใส่ตา
มาลัยรูปหัวใจและติดโบรูปกหุลาบเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ให้กับพวงมาลัย 

ภาพที่ 6 มะลิเสียบไม้ที่ผู้วิจัยได้ท า ซึ่งวัตถุดิบสามารถหาได้
ในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้ไผ่เหลาปลายแหลม ดอกรัก ดอกมะลิ 
และกุหลาบมอญ มะลิเสียบไม้เป็นท่ีนิยมมาก เพราะผู้สูงอายุ
ช่ืนชอบกลิ่นหอมของมะลินั่นเอง 
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11.อภิปรายผล  
 จากการศึกษา รูปแบบของกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมในฐานการ ประเภทงาน
ดอกไม้ประดิษฐ์ ของหมู่บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่าคุณรุจิราได้มีการน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งการจัดสรรพื้นที่ท ากินเป็นแบบไร่นาสวน
ผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตแบบพ่ึงตนเองอย่างพอมีพอกิน และยังแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เห็นถึงความสขุแบบพอประมาณ ไม่
เบียดเบียนตนเองหรือเดือดร้อนผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ธนสถิต (2556) ที่ได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชน กรณีศึกษาบ้านพุคาจาน จังหวัดสระบุรี ได้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ต้องมี“ตัวคน”เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญ ในที่นี้หมายถึงคุณรุจิรา บุญเกิด หรือนักปราชญ์ชุมชนผู้น าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ ที่จะช่วยให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมที่เป็นธรรม ผู้น าที่เป็นตัวอย่างที่ดี
จะช่วยเสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคนต่างก็เน้นการให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ประชาชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและการแบ่งปัน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ที่มีความยั่งยืนในระยะยาวและพัฒนา
ศักยภาพให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 ในด้านของรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยงานดอกไม้ประดิษฐ์แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งคุณรุจิรา บุญเกิด 
ได้มองเห็นถึงการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีช่วงที่ขาดรายได้จากการท าเกษตรกรรม จึงเกิดเป็นฐาน
การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้สด โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา จันทร์แดง และจ านง อดิวัฒนสิทธิ์ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ผลการวิจัยในด้านคุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ 1.ความพอประมาณ บริหารจัดการพื้นที่ท ากินในชุมชนให้เกิดความสมดุล ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น 2.ความมีเหตุผล การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีเหตุผลและค านึงถึงผลดีและผลเสียอย่าง
รอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในชุมชนให้มีความพร้อมที่จะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 4.ใช้
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดเชิงเหตุผลในการพัฒนาชุมชน ผสานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น น ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
5.ความมีคุณธรรมและจริยธรรมจะสร้างเสริมให้คนในชุมชนมีความซื่อสัตย์ ความเพียรพยายาม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี พึ่งพา
อาศัยกัน เมื่อคนในชุมชนมีความสุข อยู่อย่างพอกินพอใช้และรู้จักพอประมาณ ก็ไม่จ าเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เมื่อชุมชนรวมพลังกัน 
พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ก็จะสามารถเป็นฐานรากท่ีแข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชุมชน โดยประยุกต์เข้ากับการประกอบอาชีพประเภทงาน
ดอกไม้ประดิษฐ์ ท าให้เกิดเป็นสัมมาชีพชุมชน เป็นศูนย์กลางที่เปิดให้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้เข้ามาฝึกอาชีพ โดยหลักการ
หรือรูปแบบในการท ากิจกรรมนั้นจะสอดแทรกแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ คุณรุจิราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
จัดสรรพื้นที่ไร่สวนท่ีสามารถให้ผลผลิตมาใช้ประโยชน์ได้และใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด ไม่ขวนขวายในสิ่งที่ไม่
จ าเป็น ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล มีน้อยก็ประหยัด มีมากก็แบ่งปัน ที่ส าคัญคือไม่ก่อหนี้ก่อสิน อีกทั้งการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามา
เรียนรู้และมีส่วนร่วมนั้นก็เป็นการให้ผู้สูงอายุได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากที่ผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถท างานได้เพร าะ
ออกแรงหนักไม่ไหว การมาร่วมฝึกอาชีพหรือร่วมท ากิจกรรมในส่วนนี้ด้วยกันก็ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย และเป็นกิจกรรมที่ท าให้
ผู้สูงอายุได้รู้สึกว่าตนยังสามารถท างานและสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ และหากผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าใจและน าหลักการความ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตได้ ชุมชนก็จะมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการสร้างอาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ หากอาชีพเกิดการเพิ่มคุณค่า ได้เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนได้ก้าวหน้าสืบต่อไปได้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของนักปราชญ์ชุมชนผู้เช่ียวชาญในงานดอกไม้ประดิษฐ์ พบว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเกิดการสร้าง
รายได้โดยที่สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอประมาณ ท าให้ชุมชนเข้มแข็งจนได้กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างความยั่งยืนให้กับคนในชุมชน ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้การวิจัยครั้งต่อไปเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในชุมชนสู่เด็กรุ่น
ใหม่โดยสอดแทรกการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนจะได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นตน แล้วน า
สร้างสรรค์ด้วยความคดิของคนยุคใหม่ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ธุรกิจหรืออาชีพใหม่ที่น่าสนใจ ประยุกต์เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะ
ท าให้การประกอบอาชีพมีความยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
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	ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม (29-36)
	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (37-45)
	ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน (46-55)
	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	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)



