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บทคัดย่อ 
ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นงานวิจัย

เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์เชิงเดี่ยวรวมถึงการสังเกต มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1.)ศึกษาการใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2).เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี3.)เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาในการด ารงชีวิตจากผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ชาวบ้านผู้สูงอายุ เกษตรกร
ผู้สูงอายุ จ านวนทั้งสิ้น 12คน ใช้วิธีการส ารวจภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์และการสังเกต ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในส่วน
ที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยชาวบ้านผู้สูงอายุมีการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ห้วยทรายในพระราชด าริเพื่ อมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ การท าเกษตรเชิงเดี่ยว และการท าเกษตรเชิงผสมผสาน ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตรกรรม เป็นต้น  การท าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็น
แนวคิดที่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีนั้นรู้จักเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะท าตามให้การด ารงชีวิตนั้น
สุขสบาย ไร้หนี้สิน และพอประมาณในเรื่องการกินการใช้ ดังนั้นผู้สูงอายุในต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีมีความรู้
ความเข้าใจอย่างยิ่งในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจ,ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง,ผู้สูงอาย ุ

 

Abstract 
Knowledge and Understanding in the Philosophy of Sufficiency Economy of Elder in Sam Phraya, Cha-

Am, Phetchaburi. It was the qualitative research. By the way, the interview was in-depth interview, single 
interview and observation.  The purpose of research was 1) study about lifestyle of elder foe follow Sufficiency 
Economy in Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi. 2) study about  Knowledge and Understanding in the Philosophy 
of Sufficiency Economy of Elder in Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi. 3) study about the way for applied in 
Sufficiency Economy from elder. The main informant groups that used in this research were Elderly villagers and 
Elderly farmers amount 17 persons. Methods that was used is a field survey by asking and observation. Selection 
the main informant groups was chosen by considering that who are relate with this research and studied other 
information from books, document, concept and researches that related with the Sufficiency Economy. The 
result found the  elder in Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi. had lifestyle and occupation follow Sufficiency 
Economy. By Elderly villagers studied from  Huai Sai Royal Development Study Center for occupation such as 
Monoculture and Integrated Farming System. The way of life foe follow Sufficiency Economy of His Majesty King 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1617 
 

Bhumibol  Adulyadej such as Animal husbandry, agriculture etc. the Sufficiency Economy is concept for elder in 
Sam Phraya cha-am phetchaburi. They know very well and ready to do for good life without debt and enough 
about food and facilities. So the elder in Samphraya Cha-Am Phetchaburi had Knowledge and Understanding in 
the Sufficiency Economy. 
Keywords  :   Knowledge and Understanding, the Sufficiency Economy  
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน rakthueng_s@su.ac.th 

 
1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประเมิน
สถานการณ์ว่าปี พ.ศ.2544 – 2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ,2545)ในสังคมไทยมีจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นคาดว่าปี2568ร้อยละ20.0ส่งผลให้ประชากรของประเทศไทยเข้าสู่ยุค 
“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ”ผลกระทบเกิดขึ้นมิได้จ ากัดขอบเขตอยู่เพียงผลกระทบด้านประชากรเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
เป็นเสมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบไปยังระบบอื่น ได้แก่ ผลกระทบด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพกาย ดังนั้นการพัฒนา
พึ่งตนเองของผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพื่อท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รัฐบาลเห็น
ความส าคัญของผู้สูงอายุ ได้ก าหนดแผนและนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมส าหรับส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
เกิดปฎิญญาผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ.2542(ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ,2547)  
 นอกจากน้ีประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการประเทศที่ยังขาดสมดุล การพัฒนาดังกล่าวจึ งยังไม่สอดคล้องเป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร 
เศรษฐกิจของประเทศยังพ่ึงพาภายนอก และยังไม่เข้มแข็งพอที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อภาวะความผันผวนจากกระแสโลกาภิวัตน์ยังมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการพัฒนา ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยลดลงจากกระแสบริโภคนิยม เกิดความ
ย่อหย่อนทางศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม การให้คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เสื่อมถอยลงตลอด ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ซึ่งนับเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงยังคงอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่
สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนในท่ีสุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะให้บรรลุผลส าเร็จในระยะเวลาอันสั้นนั้น มิใช่
เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่ายๆ ต้องให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ 
และทุกภาคส่วนของประเทศ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีแนวทางในการด าเนินชีวิตดังนี้ คือ ประหยัด ตัด
ทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุุมเฟือยในการด ารงชีวิตอย่างจริงจัง ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ใน
ภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ดังที่มีกระแสพระราชด ารัสว่า“ความเจริญของคนท้ังหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและ
การหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส าคัญ” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2542 : 16) 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลดปัญหาต่าง ๆ ให้น้อยลง แต่คนไทยโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางแก้ปัญหา โดยมีพระราชด าริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก 
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นพูดจาก็พอเพียงพอประมาณตามอัตภาพ (อภิชัย พั นธเสนและคณะ, 2550) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรทั้งหมด 5,166 คน มี มี
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จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 579คน จ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มทุกปีท าให้เกิดสภาพปัญหาสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจและทาง
เศรษฐกิจ(องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา, 2555) 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการท าวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสาม
พระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่ อทราบเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ เพราะสังคมไทยนั้นก้าวเข้ามาในสังคมผู้สูงอายุแล้ว การท าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุอยากจะท าในช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะจะท าให้อยู่อย่างสบายใจและไม่เบียดเบียน
ลูกหลาน รวมถึงมีความสุขในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท้ายที่สุดแล้วผู้วิจัยคาดหวังให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งยังสามารถสร้าง
ประโยชน์แก่บุคคลรอบข้างและสังคมได้ต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.ศึกษาการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 3.เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาในการด ารงชีวิตจากผู้สูงอายุ 
3.ค าถามงานวิจัย 
 1.การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างไร 
 2.ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเป็น
อย่างไร 
 3.แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาในการด ารงชีวิตจากผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
 4.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของการเรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร โดยเป็นผลจากการฝึกฝนเมื่อได้รับการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจาก
การตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็น
ผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่
มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ประสบมา การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลได้พยายามปรับ
พฤติกรรมของตน เพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเปูาหมายตามที่แต่ละบุคคลได้ตั้งไว้  
ความหมายของการเรียนรู้  
การเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นผลจากการฝึกฝน และไม่อาจสังเกตได้โดยตรง แต่ทราบจากการกระท าที่เป็นผล
จากการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ(Mednick, 1959)   

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม(Behaviorism) 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม(Cognitivism) 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม(Humanism) 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน(Eclecticism) 

ทฤษฎีรูปแบบของการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne)  
 กานเย (Gagne) เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมกับพุทธนิยม (Behavior 
Cognitivist) อาศ ยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย เนื่องจากความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่
ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งบางประเภทมีความวับซ้อนมาก จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในข้ันสูง กานเย่ได้จัดขั้นการเรียนรู้ซึ่งเริ่มจากง่ายไป
หายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม และพุทธนิยมเข้าด้วยกัน 
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 หลักการที่ส าคัญของกานเย สรุปด้ังนี้ (Gagne and Briggs,1974:121-136) 
ทฤษฎีการเรียนรู ้
กานเย (Gagne) ได้จัดประเภทของการเรียนรู้ เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายากไว้ 8 ประเภท ดังนี้(Gagne and Briggs,1974:121-136) 

1.1) การเรียนรู้สัญญาน(signal-learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัติโนมัติ อยู่
นอกเหนืออ านาจจิตใจ ไม่สามารถบังคับพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นได้ การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเราน าเอาลักษณะการตอบสนอง
ที่มีอยู่แล้วมาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าใหม่ท่ีมีความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม  1.2) การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง(stimulus-response)เป็นการ
เรียนรู่ต่อเนื่องจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สัญญาน เพราะสามารถควบคุมพฤติกรรม
ตนเองได้ แสดงพฤติกรรม เนื่องจากได้รับแรงเสริม 1.3) การเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเนื่อง (chaining) เป็นการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท า การเคลื่อนไหว 1.4) การเช่ือมโยง
ทางภาษา (verbal association) เป็นการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษา การเรียนรู้การรับสิ่งเร้า-การตอบสนอง เป็นพ้ืนฐานของกาเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการเช่ือมโยงทางภาษา 1.5) การเรียนรู้
ความแตกต่าง (discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ทีผสมผสานสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความ
แตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 

1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept learning) เป็นการเรียนรู้ที่สามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนหรือแตกต่าง
กัน โดยสามารถระบุลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากทีเคยเห็นมาก่อนได้ 
1.7) การเรียนรู้กฎ (rule learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเช่ือมโยงความคิดรวบยอดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป และตั้งเป็น
กฎเกณฑ์ขึ้น สามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์จะช่วยให้สามารถน าการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันได้ 1.8) การเรียนรู้การแก้ปัญหา 
(problem solving) เป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยการน ากฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดภายใน 
เป็นการใช้กฎเกณฑ์ในขั้นสูงเพื่อการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และสามารถน ากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้กับสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกันได้ 
สมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ 5 ประการ ดังนี้(Gagne and Briggs,1974:121-136) 

2.1) ความสามารถในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง   เป็นความสามรถในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยอาศัยความจ าและ
ความสามารถระลึกได้  2.2) ทักษะทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ 
ความคิดในด้านต่างๆ นับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะง่ายๆไปสู่ทักษะที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ทักษะเชาว์ปัญญาที่
ส าคัญที่ควรได้รับการฝึกคือ ความสามรถในการจ าแนก (discrimination) ความสามารถในการคิดรวบยอกเป็นรูปธรรม (concrete 
concept) ความสามรถในการให้ค าจ ากัดความของความคิดรวบยอด (defined concept) ความสามารถในการเข้าใจกฎและใช้กฎ 
(rules) และความสามารถในการแก้ปัญหา (problem solving)  2.3) ทักษะในการคิด (cognitive strategies) เป็นความสามารถของ
กระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ และการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มียุทธศาสตร์ในการคิดสูง จะมีเทคนิค มีเคล็ดลับในการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เดิมออกมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามรารถแก้ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างได้อย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์ 2.4) ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) เป็นความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติหรือการใช้อวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ผู้ที่มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว 
และถูกต้องเหมาะสม 2.5)ทักษะ เจตคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะ
เลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว
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ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง ความพอเพียง นั่นก็คือ พอประมาณ มีเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ  
นอกจากนี้ จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกข้ันตอน 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ (สุเมธ,2542) 
1. ความพอประมาณ คือ(สุเมธ,2542) ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดี

นั้นก็จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไป และสิ่งใดควรรักษาไว้ โดยใช้การประมาณ 
ทั้งประมาณตน และประมาณสถานการณ์ ประมาณตนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความจ าเป็นส าหรับตนมากแค่ไหน และใน
สถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ต้องท าอย่างไรถึงจะพอเพียงกับตนเอง หลายครั้งจากกระแสพระราชด ารสั กล่าวถึงสถานการณ์รอบด้านใน
สังคม เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจถึงความพอดีของบุคคล องค์การ หรือสังคม เพราะฉะนั้นถ้าหากถามว่าความพอประมาณคือ
พอประมาณแค่ไหน ก็ต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบด้าน ท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม  

2. ความมีเหตุผล คือ(สุเมธ,2542) การตัดสินใจให้อยู่ในระดับของความพอเพียงนั้น ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาจาก
เหตุ ปัจจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ัน ๆ (Expected Results) อย่างรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน คือ(สุเมธ,2542) การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้(สุเมธ,2542)  

1. เง่ือนไขความรู้ คือ รู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ความรอบคอบนี้จะน าความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ  

2. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน 
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้น พบว่ามีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
นายศีลวัต ศรีสวัสดิ์(2552)ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร” ใช้วิธีการด าเนินการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการซักประวัติ การศึกษา 
อาชีพ ภูมิล าเนา ภาระหนี้สิน เขตที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ข่าวสารต่างๆที่ได้รับผ่านสื่อ จากการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร คือ อายุที่มากขึ้น เพราะเนื่องจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักผ่านการ
ตัดสินใจ ผ่านการใช้วิจารณญาณเพื่อไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ มามากกว่า เมื่อได้รับรู้เรื่องราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เท่ากันผู้ที่อายุมากกว่าสามารถน าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตมาช่วยในกระบวนการรับรู้ได้มากกว่า จึงท าให้ประชาชนที่มีอายุ
มากกว่าจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า นอกจากนี้ยังรวมถึง 
ลักษณะครอบครัว สถานะของการอยู่อาศัย ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

ธีระวัฒน์ จันทึก ,นทีทิพย์ อิ้วอ าพันธ์(2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี” ใช้วิธีการด าเนินการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสัมภาษณ์ชาวบ้านให้หมู่บ้านหุบกระพง รวมถึงสังเกตการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้ าน โดยชาวบ้านได้รับการ
เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อมาใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  การหัตถกรรมปุานทอปักศรนารายณ์ 
เปูนต้น 

แคทรียา ศรสุทานันท์, ธีระวัฒน์ จันทึก(2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการลดปัญหาสุขภาพเท้าใน
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาผลิตภัณ์รองเท้าส าหรับผู้สูงอายุ” ใช้วีการด าเนินการศึกษาดดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
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โดยส ารวจภาคสนาม สัมภาษณ์และการสังเกต โดยพบว่า ปัญหาสุขภาพเท้าที่พบมากที่สุดในผู้สูงอายุ ได้แก่ รูปเท้าผิดปกติ นิ้วเท้าเก 
อุ้งเท้าแบน อาการปวดเท้าและหนังเท้าหนาด้าน ท าให้ผุ้สูงอายุบางส่วนพึงพอใจให้มีการออกแบบรองเท้าส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งลักษณะ
ของรองเท้าจะปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะและพื้นผิวที่เหมาะสมกับเท้าของผู้สูงอายุมากขึ้น 

 
5.ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีบงของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ก าหนดรายละเอียดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มผู้ท่ีให้ข้อมูลหลัก  
 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 491 คนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต าบลสาม
พระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 8คน ผู้สูงอายุที่ท าอาชีพเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลสามพระยา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 4คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1.สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป    
 2.แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมุลจริงและตรงตามวัตถุประสงค์   
 3.คณะผู้วิจัย เป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากที่สุด ต้องเตรียมตัวในการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คัดเลือกค าถามในการสัมภาษณ์ ศึกษาความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากน้ันผู้วิจัยจึงลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. การเลือกพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยก าหนดพื้นที่การศึกษาแบบเจาะจง(Purpose Selective) คือ พื้นที่ต าบลสาม
พระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2. การวางแผนระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ-์เมษายน พ.ศ. 2560 

3. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ   ประกอบด้วย ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีต าบลสามพระยา อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ ผู้สูงอายุท่ีท าเกษตรกรรม      
 วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information 
Interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยแนวค าถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เตรียมแนวค าถามการสัมภาษณ์ในด้าน
ข้อมุลทั่วไป เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในภาพรวมและเป็นการเปิดดอกาสแก่ผู้ให้ข้อมุลหลักในการเล่าประสบการณ์ 

4. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ คือ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ รายงานวิชาการ ผลงานวิจัยและเว็บไซต์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าเศรษฐกิจพอเพียงในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ก าหนดกรอบแนวทางในการวิจัย การสรุปผล และวิเคราะห์ผลการวิจัย 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล        
 การแสวงหาความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้ 
(สุภางค์ จันทวานิช,2553) 

1.ด้านข้อมูล 
       1.1ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียว ท่ีมาจากแหล่งต่างกัน 
       1.2.ด้านบุคคล ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ท่ีบ้านและผู้สูงอายุท่ียังท างาน 
2.ด้านผู้วิจัย ตรวจสอบว่าผู้วิจัยมีความอดติกับมีให้ข้อมูลหรือไม่ ให้ใช้ผู้วิจัยหลายคนแทนท่ีจะใช้คนเดียวในการสังเกต 
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3. ด้านทฤษฎี ได้ใช้ทฤษฎีตามที่กล่าวอิงไว้ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก มาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่1 การพิมพ์บทสัมภาษณ์ผู้วิจัยถอดเทปสัมภาษณ์แบบค าต่อค าและน ามาพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ ด้วยโปรแกรม
ประมวลผลค าด้วยการพิมพ์รูปแบบตามที่นักวิจัยคุณภาพส่วนใหญ่ปฎิบัติ 
 ขั้นตอนท่ี2 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ตามหลักปรากฎการณ์วิทยา ขั้นตอนต่อไปนี้ 
 การพรรณนาหรือบรรยาย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์และอ่านทบทวนซ้ าอย่างละเอียดรอบคอบ 
วิเคราะห์เนื้อหา ตีความ 
การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้น าเสนอในเชิงคุณภาพและน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และรายผล
วิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ศึกษาการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 จากการศึกษาวิธีด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุ พบว่า ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีวิธีการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
 “ส่วนใหญ่ป้าท าไร่ ท าสวน แล้วก็ปลูกพืชผักไว้กินเอง ถ้าเหลือก็ค่อยขายเป็นรายได้เสริม ประหยัดสตางค์ ไม่ต้องไปซื้อใคร” 
คุณส าอางค์ 
 “ลุงใช้วิธีมัธยัส อดออม เช่น ท ารายรับรายจ่าย การอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใคร นี่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่
ต้องท าไร่ท าสวน” ลุงสมศักดิ์ 
 “ใช้เงินให้พอดี กินอยู่แบบพอดี ก็จะท าให้มีกินตลอด อยู่สบาย ไม่ล าบาก”คุณผวน 
 จากการศึกษาและสัมภาษณ์จะพบว่า ผู้สูงอายุในต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีความสอดคล้องตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ด้วยการปลูกผัก สร้างนิสัยรักการออม มีการท าบันทึกรายรับรายจ่าย ลด
รายจ่าย ท าให้ตัวผู้วิจัยทราบว่าผู้สูงอายุ  มักอยู่บ้าน และท าไร่ท าสวน ปลูกผัก ซึ่งการท างานในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพนั้น
จ าเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากความเครียด 
 “ป้าจะไปท าไร่ท าสวนช่วงเช้าๆจนถึงเที่ยงๆก็จะพักเพราะจะเหนื่อยและแดดเริ่มแรง”คุณนิภา 

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีความรู้และ
ความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9สอนไว้ว่า ทุกชนช้ันสามารถอยู่แบบพอเพียงได้โดยใช้ หลัก3ห่วง2เง่ือนไข คือ 
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน เง่ือนไขก็คือความรู้กับคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีหลัก3เองนั้นส าคัญที่สุดในการท าเศรษฐกิจพอเพียง 
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คือ ปลูกเอง กินเอง ขายเอง ความรู้ที่ได้เหล่านี้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายในพระราชด าริ จะช่วยชาวบ้านในการท า
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในด้านเกษตร ประมง ดิน เลี้ยงสัตว์ นอกจากน้ีบริษัทห้างร้านเริ่มใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการลดต้นทุน เพื่อให้
มีก าไรมากข้ึน และเศรษฐกิจพอเพียงยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเพราะห่างไกลจากสารเคมี เพราะหันมาใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ พวก
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแทน  ”คุณส ารอง ได้กล่าวไว้ 

 จากการศึกษาและสัมภาษณ์ จะพบว่า ผู้สูงอายุมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้เศรษฐกิจพอเพียง
นั้นด ารงชีวิตได้ รวมถึงผู้สูงอายุยังเข้าใจถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย นอกจากน้ีเศรษฐกิจพอเพียงยังช่วยให้คนที่มีรายได้
น้อยอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนใครอีกด้วย 
 “เป็นคนรายได้น้อยการท าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละจะท าให้เกิดผลดี ถ้าท าได้ก็จะมีการด าเนินชีวิตที่ดี สบายใจ” 
 คุณเนตรได้กล่าวไว้ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาในการด ารงชีวิตจากผู้สูงอายุ  
 จากการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่สามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาในการด ารงชีวิต 
 “ถ้าอยากเริ่มปลูกผัก ก็ลองปลูกผักบนต้นกล้วยก่อน ปลูกผักอะไรก็ได้ ผักสวนครัวก็ได้ไว้ใช้กินเอง เพราะปลูกแรกๆจะยังไม่
 ชินกลับการที่ต้องรดน้ าต้นไม้ทุกวัน ก็ปลูกบนต้นกล้วยนี่แหละ เพราะในล าต้นของต้นกล้วยนั้นมีน้ าหล่อเลี้ยงจะช่วยให้ผักที่
 เราปลูกเจริญเติบโตโดยที่ไม่ต้องรดน้ า”คุณผาสุก 
  
 “หลัก3ห่วง ท่ีควรน ามาใช้คือการมีภูมิคุ้มกันจากตัวเราเอง เช่น เรามีเงิน100บาท เก็บ50บาทไว้ใช้วันต่อไป หรือ ไม่ซื้อของ
 ฟุ่มเฟือย พอประมาณในการใช้เงิน”คุณส ารอง 
 จากการศึกษาและสัมภาษณ์ จะพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยที่สามารถเริ่มจากตัวเอง 
การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าทางชีวิตนั้นจะส่งผลให้ทิศทางของชีวิตนั้นดีขึ้นแบบพอเพียง 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ ศึกษาการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี คือ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลสามพระยานั้นมีการด ารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นที่คุ้นชินและเดินตาม
รอยได้ไม่ยาก ,เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี คือชาวบ้านที่ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางไปจนถึงมาก และความ
มากน้อยของความรู้ความเข้าใจนั้นจะตามอายุ เช่น ถ้ามีอายุ80ปีขึ้นไป อาจมีการหลงลืมความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไป 
เป็นต้น,เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาในการด ารงชีวิตจากผู้สูงอายุ จากการศึกษาผ่านการ
สัมภาษณ์นั้นผู้สูงอายุได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด าเนินชีวิตไว้มากมาย ทั้งเรื่องการปลูกผักในต้นกล้วย การ
ท าน้ าหมักชานอ้อย รวมถึงส่วนผสมในการท าน้ าหมักชานอ้อยจากพืชที่ไล่แมลงได้ เป็นต้น สรุปได้ว่าการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน
ผู้สูงอายุในต าบลสามพระยา ส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การประกอบ
อาชีพ ผู้สูงอายุได้น าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  สร้างรายได้ เก็บออม ลดรายจ่าย และรวมถึงการสอนลูกหลานให้ใช้
ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสอดคล้องกับโมเดลความคิดในการท าวิจัยดังภาพที่1 
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ภาพที1่ 
 
 จากภาพโมเดลความคิดเช่ือโยงจะเห็นว่าความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลสามพระยา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีนั้น มาจากการที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจ าวันเพราะพื้นที่ในต าบลสามพระยานั้น ประชากรส่วนใหญ่นิยมยึด
อาชีพเกษตรกร ทั้งท าไร่เกษตรเชิงเดียวและเกษตรเชิงผสมผสาน จึงไม่ยากที่จะเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในสังคมทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งโลกอินเตอร์เน็ต รวมถึง ชาวบ้านผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้รับการ
อบรมความรู้จากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างยิ่งยวด และผลที่ได้รับจากการเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ชาวบ้านผู้สูงอายุลงมือท าเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีของรัชกาลที่9 และสร้างนิสัยให้อยู่อย่างพอเพียง และ
น าความรู้ที่ได้จากศูนย์ความรู้นั้นมาสร้างอาชีพผ่านสินค้าโอท็อบ เช่น กล้วยกวน ทองม้วน เป็นต้น 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยพบว่า ชุมชนต าบลสามพระยานั้นเป็นต าบลที่ได้รับการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างน้อย ชุมชนสามพระยาจึง
ต้องได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ ท าศูนย์ศึกษาในพื้นที่ต าบลสามพระยา เพื่อให้หน่วยงานจากที่อื่นเข้ามาศึกษาการท า
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะทางชุมชนสามพระยานั้นมีเกษตรกรดีเด่นจ านวนมาก เหมาะที่จะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป และหน่ วยงาน
ภาครัฐควรจัดท าสื่อการเรียนรู้ ผ่านช่องทางที่เป็นท่ีนิยมและเข้าถึงง่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
9. บรรณานุกรม 
(1)ทิศนา แขมมณี.(2550).ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อ   การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.(พิมพ์ครั้งที่5)กรุงเทพฯ:
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2)ธีระวัฒน์ จันทึก,นทีทิพย์ อึ้งอ าพันธ์. “การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านหุบกะพง จังหวัด
 เพชรบุรี.” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี,2557. 

ข่าวสารเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพยีงท่ี
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	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)



