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 การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจ ค้นหากิจกรรมที่ปฏิบัติใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน และวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณเพ่ือหากลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคของ 
ทาโร ยามาเน่ และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง สำหรับแบบสอบถามโดยพิจารณากำหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป 
จำนวน 398 ตัวอย่างและการสัมภาษณ์กลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่
ประชาชนเคารพนับถือจำนวน 30 คน พบผลการศึกษาว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้อง
คำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การลงทุนก็ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน
รู้จักวางแผน และต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่เกี่ยวกับการ
ประหยัด เช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
เห็นด้วยกับคำว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะ
ประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้นำชุมชนและประชาชนจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจในคำว่า 
"ประหยัด” เป็นคำหลัก และส่วนใหญ่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงดำรงตนอย่างไม่ฟุ่มเฟือย 
ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า และใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ 
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The purposes of this study were to investigate knowledge, to find activities 
practiced in levels of person and family, and to analyze application for sufficiency 
economy philosophy in levels of individuals and family of people in Dusit district, 
Bangkok. Taro Yamane’s technique and non-probability samples were utilized in this 
study. A total of 398 questionnaires were administered to potential respondents – over 
18 years of age. The head of the community and 30 committees were interviewed in 
depth.  

The findings showed that most people have knowledge about sufficiency 
economy philosophy in highest level. Particularly they are aware of the expenses not to 
be luxurious. The information is completely prepared and planed when they capitalized 
and arranged by themselves. The overall principle in the levels of person and family 
according to sufficiency economy philosophy is in high level. Particularly it is about the 
use and protection of natural resource and environment. The economy, the use of 
appliances is always turned off when they leave from their houses. About application for 
sufficiency economy philosophy, people agree with the word “sufficiency”, that is, it 
helps them for their own development. They satisfy with the way of sufficient lives. 
These are applied for oneself and their members in good path such as reducing evil and 
practicing according to religion. Both head of the community and people mainly focus 
on “economy”. Many people have happiness with the currently existing thing and the 
least luxuries. The consciousness, concentration, and wisdom are used in the way of 
their lives by emphasizing on the middle way and sufficiency. 
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4.7 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

99 

4.8 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการลดรายจ่ายโดยภาพรวม
และรายข้อ 

100 

4.9 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้โดยภาพรวม
และรายข้อ 

102 

4.10 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการออมโดยภาพรวมและราย
ข้อ 

103 

4.11 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการดำรงชีวิตโดยภาพรวมและ
รายข้อ 

104 

   



 

 

(10) 

ตารางที่ หน้า 
4.12 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมและรายข้อ 

105 

4.13 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน
โดยภาพรวมและรายข้อ 

106 

4.14 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

108 

4.15 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านจิตใจ โดยภาพรวมและรายข้อ 

109 

4.16 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมและรายข้อ 

110 

4.17 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านสังคม โดยภาพรวมและรายข้อ 

111 

4.18 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมและรายข้อ 

112 

4.19 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายข้อ 

114 

4.20 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

115 

 
 



 

 

(11) 

ตารางที่ หน้า 
4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามเพศ 

116 

4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามอายุ 

117 

4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามอาชีพ 

117 

4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต 

118 

4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามระดับการศึกษา 

118 

4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

119 

4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามรายจ่ายต่อเดือน 

120 

4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

120 

4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

121 

4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัว 

122 



 

 

(12) 

ตารางที่ หน้า 
4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

122 

4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

123 

4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

124 

4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ 

124 

4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอายุ 

125 

4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 

125 

4.37 แสดงค่าการเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
อาชีพ เป็นรายคู่ 

126 

4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาใน
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต 

127 

4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 

127 

4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

128 

4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อ
เดือน 

128 

 
 



 

 

(13) 

ตารางที่ หน้า 
4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ 

129 

4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิก
ในครอบครัว 

129 

4.44 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทหน้าที่
ในครอบครัว 

130 

4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

130 

4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม 

131 

4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

132 

4.48 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

133 

4.49 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

134 

4.50 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

135 

4.51 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

136 

 



 

 

(14) 

ตารางที่ หน้า 
4.52 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

การพัฒนาประเทศไทยสู่ความทันสมัยโดยมีแผนพัฒนาอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2504-2509) จนกระทั่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และกำลังจะสิ้นสุดลง ตลอดระยะเวลา 
50 ปี ประเทศไทยได้เรียนรู้และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งภายใน และภายนอก (กระแสโลกาภิ
วัตน์) อย่างมากมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ยากที่จะจำแนกให้ละเอียดเพ่ือค้นหาต้นเหตุได้ว่าเกิดจากอะไร เพราะการ
เปลี่ยนแปลงต่างเชื่อมโยงกันและกันไว้อย่างเป็นกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในเชิงลบมักจะตามมาเป็นเงาตามตัวด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปใน
ชนบทส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการ
สั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการ
รวมกลุ่มกันตามประเพณี เพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้
แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนแปลนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งสำคัญคือ ความพอเพียง
ในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมี
อิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ได้ถูกพิสูจน์ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และ
ปัญหาความอ่อนแอของชนบท และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2-3) ซึ่งปัญหา
ต่าง ๆ ของประเทศที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้อยู่ในสายพระเนตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดซึ่งครั้งแรกที่ได้ย้ำเตือนและให้คำแนะนำต่อประชาชน
เกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เมื่อวันที่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังมีใจความพระบรมราโชวาท ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 
125) 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ 
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ
และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อม
พอควรและปฏิบติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ



2 

ขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น 
ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลาย
ประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”  

 ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาประเทศเน้นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นย้ำการ
พอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้วจึง
สร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ทั้งนี้เมื่อประเทศไทยเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี 
พ.ศ. 2540 ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจนแทบจะไม่สามารถเอาตัวรอดพ้นจาก
วิกฤตครั้งนั้นได้ จนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540 ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่
คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยเน้นเตือนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจน 
ดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 2554: 7) 

 “…การจะเป็นเสือนั้น ไม่สำคัญ  สำคัญอยู่ที่ เรามี เศรษฐกิจ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับ
ตัวเอง...กระทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทาน
ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ที่สะท้อนความสำคัญถึงเศรษฐกิจพอเพียงต่อประเทศชาติ 
ไว้ว่า (ภูมพิลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 4) 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม
เสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ชาวไทยได้รับรู้คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องใน
หลากหลายช่องทางของสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และสื่ออ่ืน ๆ จน
สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายระดับทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศ หลายกลุ่มอาชีพ หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งโดยสรุปสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 7) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนจากผลการประมวลและ
กลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพี ยง ซึ่ ง
พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับพระราชทานพระบรม
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ราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและ
ประชาชนโดยทั่วไป ใจความว่า  

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก 
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”  

ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนนั้นมิใช่เฉพาะใน
หมู่คนจนหรือเกษตรกรเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกอาชีพ ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ทั้งชนชั้นราก
หญ้า ชนชั้นกลาง ชนชั้นสูง โดยจะต้องเกิดจิตสำนึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนำไป
ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ที่เรียกว่า “ระเบิด
จากข้างใน” ซึ่งความพอเพียงระดับบุคคและครอบครัวมุ่งเน้นให้บุคคลและครอบอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ทำอะไรเกินตัว ดำเนินชีวิตโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งไฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงใน
อนาคต และเป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากากรประกอบ
สัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จัก
คุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว 
ชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550: 18-19) ประชาชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีหลากหลายระดับฐานะการเงิน หลาย
สถานภาพทางสังคม หลากหลายภูมิหลังและหลายกลุ่มอาชีพ ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชนชั้น
กลาง ที่มีลักษณะการประกอบอาชีพเป็นสองปีก คือปีกนักธุรกิจ-วิชาชีพ กับปีกนักปฏิรูปสังคม ได้แก่ 
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1) ปีกนักธุรกิจ-วิชาชีพ ได้แก่ นักบริหาร ผู้จัดการ ผู้ชำนาญการในบริษัท โรงงาน ธนาคาร และธุรกิจ
เงินทุนหลักทรัพย์ หรือแพทย์ พยาบาล ทนายความ สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น และ2) ปีกนักปฏิรูป
สังคม ได้แก่ บรรดานักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการหัวก้าวหน้า และนักเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชน
ทั้งหลาย (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2550: 10) นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
เป็นแม่บ้านพ่อบ้าน เกษียณอายุราชการ ไม่มีงานทำงและไม่มีอาชีพอีกจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
เป็นกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิตจำนวนมากมากยทั้งอยู่ในชุมชน 43 ชุมชน และอยู่นอกชุมชน(ที่ไม่
นับเป็นเขตชุมชนอย่างเป็นทางการ) ภายใต้ขอบเขต 10.66 ตารางกิโลเมตรอีกจำนวนมาก ซึ่งเขต
ดุสิตมีประชกรทั้งสิ้น 109,195 คน เพศชาย 57,704 คน เพศหญิง 51,491 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
85,080 คน จำนวนประชากรเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมีสถานศึกษา จำนวน 63 แห่ ง 
โรงพยาบาล 3 แห่ง หน่วยงานทหาร 20 แห่งเป็นต้น (สำนักงานเขตดุสิต, 2554: ออนไลน์ ) 
นอกจากนี้ลักษณะทั่วไปของประชาชนส่วนหนึ่งจากผลการวิจัยของภูสิทธ์ ขันติกุล (2553: 159-161) 
ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลจาก 43 ชุมชน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 381 ชุดพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 21.78 มีระดับการศึกษา ม.6 หรือปวช. ร้อยละ 24.67 มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000-6,000 บาท ร้อยละ 22.83 รองลงมา รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
6,001-9,000 บาท ร้อยละ 19.42 รองลงมาประชาชนมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 
25.2 และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทข้ึนคิดเป็นร้อยละ 38.32 ถัวเฉลี่ยรายได้วันละ 300 บาท 
ส่วนผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีเพียงร้อยละ 2.89 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 บาท
ขึ้น ไป  ร้อยละ 11.55 ซึ่ งกลุ่ มคน เหล่ านี้ มี ส่ วนน้ อยของประชาชนที่ อาศัยอยู่ ใน เขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร ชี้ให้เห็นว่าประชาชนเขตดุสิตมีทั้งกลุ่มประชาชนที่เป็นชนชั้นรากหญ้าที่มีฐานะ
ครอบครัวยากจน และเป็นคนชั้นกลางไปถึงสูงมีฐานะครอบครัวที่ร่ำรวย ซึ่งกลุ่มหลังมักจะไม่ได้อาศัย
อยู่ในชุมชน แต่จะมีบ้านพักอาศัยรวมกับกิจการร้านค้าหรือบริษัทอยู่ริมถนนสายหลักของเขตนั่นเอง  

ดังนั้นประชาชนในเขตดุสิต ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางกายภาพ ทั้งการ
คมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาคารบ้านเรือน เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ที่
ทันสมัยมากมาย เป็นต้น นอกจากพ้ืนที่ยังเป็นที่ตั้ งของหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก ด้วย
ปัจจัยพ้ืนฐานนี้ทำให้ประชาชนในเขตดสุติจะมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและการรับรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ง่ายกว่า สะดวกกว่าประชาชนในต่างจังหวัดหรือในชนบทที่
ห่างไกลจากเมืองหลวงออกไป รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา ทั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัย หน่วยงานทหาร มูลนิธิ สมาคม 
ต่าง ๆ และรวมถึงเป็นพ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศหลายครั้งใน
รอบปี ถึงการมีโอกาสเข้าถึงความรู้ ข่าวสารมากกว่าพื้นที่อ่ืน ๆ แต่ยังไม่ปรากฎชัดเจนว่าประชาชนใน
เขตดุสิตมีรูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีความรู้  
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ความเข้าใจแท้จริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงใด ถ้าหากประยุกต์ใช้จริงอยู่ในระดับใด   
มีกิจกรรมอะไรที่ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ด้วยคำถามวิจัยดังกล่าวจึง
จำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัยให้เข้าใจในองค์ความรู้ใหม่นี้เพ่ือเป็นแนวทางชี้นำให้กับประชาชนได้
สามารถพัฒนาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การค้นหากิจกรรมในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนเขตดุสิตจะสามารถสำเร็จได้ด้วยความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและชีวิตประจำวันนั้นผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือค้นหากิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1.3.1 ด้านเนื้อหา แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.3.2 ด้านพื้นที่ ได้แก่ พ้ืนที่ขอบเขต 10.66 ตารางกิโลเมตร หรือเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

1.3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้กำหนดประชากรไว้ 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่ มป ระชาชนที่ อ าศั ยอยู่ ใน เขตดุ สิ ต  สำห รับ เก็บ ข้ อมู ล เป็ น

แบบสอบถามจำนวนประชาชนทั้งสิ้น 85,080 คน ได้กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973: 125) จำนวน 398 กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลเฉพาะประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่
ในเขตดุสิตเท่านั้น  

2) กลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมชุมชนที่คนในชุมชน
เคารพนับถือ โดยใช้ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Non-Probability 
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sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับสัมภาษณ์กับกลุ่มประธาน
ชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ ชุมชนละ 1 คน แต่ไม่ต่ำกว่า
จำนวน 30 คน/ชุมชน จาก 43 ชุมชนอย่างเป็นทางการ (ซึ่งพิจารณาเป็นร้อยละ 70 ของประธาน
ชุมชนทั้ง 43 ชุมชน) 

1.3.4 ด้านระยะเวลา กำหนดทำการวิจัยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2555 – กรกฎาคม 
2555 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำรงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง ไม่เกินกำลังของ
ตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟ้ือเมื่อมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเองที่ อยู่ได้ด้วย
ตนเอง (พ่ึงตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง โดยหมายเอาลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน หมายถึง การเสริมสร้างคนให้
มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพ่ือจะได้ละเว้นการประพฤติมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ 
เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทำการใด ๆ จนกระทั่ง
เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 
พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แล้ว
เพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนสามารถทำตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ในที่สุด โดย
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การ
กระทำและหรือวิธีการที่ประชาชนและครอบครัวทำเป็นกิจวัตรในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนที่เกี่ยวข้อง
กับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การออม ลักษณะการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง การใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในครอบครัวและชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือ เกื้อกูลทางสังคม
จากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งการสนับสนุนด้านอารมณ์ เช่น การได้รับการยอมรับนับถือ 
ความไว้วางใจ ความรักและความผูกพันต่อกัน การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม 
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เช่น การยอมรับความคิดเห็น การเห็นพ้องต้องกัน การรับรองความคิดเห็น เพ่ือสร้างความมั่นใจกับ
ตนเองโดยได้รับสนับสนุน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การได้รับข้อมูล คำแนะนำ 
ข้อเท็จจริง การบอกแนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหา และการสนับสนุนด้าน
การช่วยเหลือด้านสิ่งของ เช่น การได้รับรับการช่วยเหลือด้านเงินทุน เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือบริการที่
จำเป็น 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การรู้เรื่อง หรือความหมายที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขความรู้ 
และคุณธรรมอย่างชัดแจ้ง อันเป็นผลมาจากสั่งสม ศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 
 ทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีความ
มุ่งมั่นที่จะพบความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ การคาดหวังในเป้าหมายสูง ความ
อดทน การมีแผนต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจริงในผลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1.5.1 ผลการวิจัยได้แนวทางและรูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนของชนชั้นกลางที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย 
1.5.2 จัดทำคู่มือการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ

ชนชั้นกลางเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
1.5.3 ผลการวิจัยนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อกำหนดแนวทางของภาครัฐ (สำนักงาน

เขตดุสิต) หรือหน่วยงานในชุมชน คณะกรรมการชุมชน ที่จะกำหนดนโยบายให้กลุ่มประชาชน
เป้าหมายในชุมชนหรือพ้ืนที่บริการได้มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

1.5.4 นำผลการวิจัยสู่เวทีชุมชนโดยผ่านผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน โดยเป็น
การบริการความรู้แก่ประชาชนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เขตดุสิตที่จะนำ
ผลการวิจัยกำหนดโครงการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิ ตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

1.5.5 นำผลงานเผยแพร่ในวารสารวิจัยและการประชุมวิชาการในสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศต่อไป 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนและวิถี
ชีวิตชุมชนเมืองไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัย
นำเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.1.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความทันสมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการสลับซับซ้อนเชื่อมโยงกัน
และกันยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ ซึ่งมีทั้ งทางบวกและลบ โดยทางบวก ได้แก่    
การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่วน
ทางลบ เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายได้ที่ต้อง
พ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสม
ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2) ทั้งนี้เมื่อจะกล่าวถึงจุดที่
น่าสนใจก่อนเกิดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีจุดเริ่มต้นที่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นจริงจังมีมาที่ไปคือการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับแรกเป็นต้นมา โดยที่ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงของประเทศไทย    
ตั้งแต่ปี 2502-2516 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี แม้ในช่วงปี 2517-2528 แม้เศรษฐกิจตกต่ำก็ยังสูงถึง 
ร้อยละ 6.3 ต่อปี และยิ่งมีอัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยปีสูงถึงร้อยละ 9.1  
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ในปี 2529-2539 ประเทศไทยก็เปิดรับการค้าลงทุนจากต่างชาติสูงขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจ
ไทยจะมีเสถียรภาพสูงแต่ยังมีความไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น เกิดความแตกต่างรายได้ระหว่างคน
รวยกับคนจนมากขึ้น ความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโต 
ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการพ่ึงพาการผลิตด้วย
เทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้ง
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ การ
เคลื่อนย้ายประชากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การใช้จ่ายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและ
ภาคธุกริจทำให้เศรษฐกิจมหาภาคไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการ
ดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนสินเชื่อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ รวมถึงขาดการค้ำ
ประกันในการปล่อยสินเชื่อ ภาครัฐขาดความรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารการเคลื่อยย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึง
เข้าสู่วิกฤติในที่สุด สถาบันการเงินและธุรกิจจำนวนมากอยู่ในฐานะล้มละลาย เศรษฐกิจของประเทศ
เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง จึงมีการนำพาประเทศเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศในปี 2540 นั่นเอง (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550: 3-6) ปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมา
วิเคราะห์ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งปัญหาทุกอย่างคือ ตัวประชาชนไทยเองที่ยังคงมีความโลภ บริโภคอย่าง
ฟุ่มเฟือย ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก พ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศโดยไม่จำเป็น และ
ขาดหลักพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ทำให้ถูกนำไปสู่การกระทำที่เบียดเบียนกันได้ง่ายมาก
ขึ้น ประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ครอบครัวและชุมชนแตกแยก 
เกิดการเอารัด เอาเปรียบกัน ต่อสู้ ดิ้ นรนและแสวงหาเกินความจำเป็น  รวมถึงการแย่งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนมากขึ้น สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อยแก่
ประเทศชาติและชุมชนข้างต้น ได้นำมาสู่การเกิดหรือการนำเสนอแนวคิดและแนวทางการบริหาร
จัดการตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) ทั้งนี้ได้สรุปไว้เป็นภาพ
ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้เช่นกัน (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 42-44)  
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เหตุ 
 
 
 
 
 

 
 

ผล 
(เกิดปัญหา) 

 
 
 
 

เกิดแนวคิด 
และแนวทาง 

การบริหารจัดการ 
 
 

 
จุดหมาย 

ปลายทางสำคัญ 
 
ภาพที่ 2.1 ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 44) 
 

 ด้วยผลการพัฒนาประเทศไทยส่งผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งผลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบส่งผลเสียหายอย่างยิ่งต่อระดับสังคม และระบบเศรษฐกิจไทย     
ซึ่งการพัฒนาประเทศมักจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เพียงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มีศักยภาพ
การเข้าถึงอำนาจรัฐ และทรัพยากรของภาครัฐ ฉกฉวยโอกาสที่มือใครยาวสาวได้สาวเอา จนกระทั่ง

สาเหตุจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ 

ปัจจัยภายนอก          ปัจจัยภายใน 

แนวคิดและระบบเศรษฐกิจโลกแบบทุนนิยม ประชาชนบางส่วนโลภ บรโิภคอยา่งฟุ่มเฟือย 

เสรีนยิม และบริโภคนิยมของตะวนัตกเข้ามาม ี รวมทั้งใช้ ทำให้เสื่อมสลายและทำลายทรัพยากร 

อิทธิพลต่อแนวคิดและแนวทางการบริหารจัด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง 

การภายในประเทศและในชุมชนของไทย แนวทางการบริหารจัดการทีผ่่านมาไมส่ำเรจ็ 

     เท่าที่ควร 

ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อน 

 ประเทศชาติได้รับความเสียหาย เช่น เกิดความเจริญแบบกระจุกตัวเกิด
ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ประชาชนได้รับความเดือนร้อน เช่น ขาดคุณธรรม 
ครอบครัวแตกยแยก ต้องต่อสู่ดิ้นรนเกินความจำเป็น 

แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อนำมาใช้ในประเทศชาติและชมุชนไทย 

ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ประเทศชาตมิีความจเรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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เกิดการกระฉุกทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจาย จึงทำให้สภาวการณ์ทางรายได้ของประชาชน
เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนเมือง 
กับคนชนบท คนที่รวยก็รวยมากเหลือเฟือ คนที่จนก็แทบจะไม่มีกิน ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ มากมาย หลายครั้งปัญหาเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นอย่างเดียวกับสถานการณ์ทาง
การเมือง จนหลายคนต้องจบชีวิตลงในหลาย ๆ เหตุการณ์ทางการเมือง (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 
2555: 7) จนคำว่า “ความพอมีพอกิน” หรือที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ปรากฎ
อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมี
ใจความพระบรมราโชวาท ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 
125) 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้าง
พ้ืนฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น
ก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อ
ได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะ
ทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจ
กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลาย
ประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

 ดังนั้น ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมักจะเกิดขึ้นจากความไม่พอดี ไม่สมดุลของ
นโยบายจากภาครัฐ ก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี มีการทำลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมไทย รากเหง้าของความเป็นสังคมไทย 
และท่ีสำคัญที่สุดเกิดจากตัวประชาชนที่ขาดความรู้ ขาดคุณธรรม มีการต่อสู้แก่งแย่ง กอบโกย โลภใน
กิจกรรมการดำรงชีวิต ซึ่งทั้งรัฐและประชาชนต่างคนต่างสุดโต่งในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองจนไม่รู้จักคำว่า “พอดี” หรือ “ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นตอน” หรือ 
“พอเพียง” นั่นเอง 
 

2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” โดยที่สำคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันซึ่งจะนำมากล่าวไว้ต่อไป  
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจ  
พอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) นั่นหมายความว่า 
แนวทางการพัฒนาประเทศควรต้องมีฐานคติสำคัญคือการยึดมั่นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้อง
ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารประเทศของภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันโดย
ตั้งอยู่บนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของความเป็นไทย ซึ่งทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมี
พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้ว่า (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา, 2552: 4) 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของ

แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม

เสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” 

 ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไว้ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 9-26) 
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“...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้าง

ออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่า

พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี้ในศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20 24 

ปี เมื่อปี 2517 2517 ถึง 2541 นี้ก็ 24 ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะ

ปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่

ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทย

เวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้

พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่ จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้  ให้พอเพียงนี้ ก็

หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ้มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง

อาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะ

ปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...  

...อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง 

เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะ

แปลเป็น Self-sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่

ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ Self-

sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคน

อ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง)...  

...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภ

น้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ 

มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 

ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ

หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตาม

อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

ทรงย้ำเตือนอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกล

กังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงมีพระราชดำรัส ไว้ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 13) 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสม

กับฐานะของตัวเอง คือทำจากรายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น 

สามหมื่นบาท     คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกัน
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เลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย

ไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขา

ต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดู เพ่ือความ

สนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า 

Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยัง

ใส่เนคไทเวอร์ชาเช่ อันนี้ก็เกินไป...” 

สรุปสั้น ๆ ของคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การดำรงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง 
ไม่เกินกำลังของตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟ้ือเมื่อมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเอง
ที่ อ ยู่ ได้ ด้ ว ยตน เอง (พ่ึ งตน เอง)  ห รื อต้ อ งเป็ น  “Self-Sufficiency of Economy”  นั่ น เอ ง            
หากประชาชนคนไทยทุกคนได้ดำรงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ถือได้ว่า  “เราได้เดินทาง
ตามรอยพ่อ ตามคำพ่อสอนแล้ว” 

นอกจากนี้คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้เช่นกัน 

เป็นต้นว่า สุ เมธ ตันติ เวชกุล (2541: 16) ได้ ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด

เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่คนไม่ได้เป็นเจ้าของ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่าง

ประมาณตน ตามฐานะตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 

เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิต ซึ่ง

การพ่ึงตนเองยึดหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 

 1. ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมี

จิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 

เป็นอิสระ 

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทาง

เพ่ิมพูนทำให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 

 4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ทั้งดีและ

ไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการและสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 
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 5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน

เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่พอกิน 

พอใช้ 
 

  วรเดช จันทรศร (2554 : 16) อธิบายสรุป เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า การดำรงชีวิตอยู่บนทาง
สายกลางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้รู้จักมองให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มี
ความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เป็นอยู่อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสังคม 
ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภู มิคุ้มกันในตัวที่ดี        
ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการวางแผนดำเนินชีวิต การตัดสินใจ และการกระทำ  ส่วน
ราษฎรอาวุโสท่านได้อธิบายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร  ไม่ค้าขาย ไม่
ส่งออก ไม่ผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไม่ทำเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง และ
กลัวไปเองทั้ งนั้น ซึ่งคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”  หมายถึงพอเพียงในอย่างน้อย  7 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่ (ประเวศ วะสี, 2550: 4-6) 

1. พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  

2. จิตใจพอเพียงทำให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและ

ทำลายมาก 

3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมทำให้ยังชีพและทำมาหา

กินได้ เช่น การเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหารได้ทั้งสิ่งแวดล้อม และได้ทั้งเงิน 

4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะทำให้สามารถ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

6. อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่

สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐาน

ทางวัฒนธรรม จึงจะมั่นคง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะนี้ไม่กระทบกระเทือนจาก

ฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอ้ือ

ต่ออาชีพการทำสวนผลไม้ ทำการประมง และการท่องเที่ยว 

7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงาน

ไม่มีกิน ไม่มีใช้ ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงทนไม่ไหวต่อความผันผวนที่เร็วเกิน  จึง

สุขภาพจิตเสีย เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทำให้

สุขภาพจิตดี  
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เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติ และยั่งยืน ซึ่งเราอาจ

เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือ

เศรษฐกิจศีลธรรม นอกจากนี้อำพน กิตติอำพน (2550: 15) ได้อธิบาย ความพอเพียง ไว้ว่า ความ

พอประมาณที่มีเหตุผลและระบบภูมิคุ้มกัน ถ้าวันนี้เรามาวิเคราะห์ในครอบครัวของเรา ก็คงจะต้องลง

มาดูว่า ความพอประมาณในครอบครัวของเรานั้นคืออะไร พระองค์ท่านได้ทรงงานไว้มาก และใน

ตัวอย่างหนึ่ง ที่พระองค์ทรงได้ทรงเน้นก็คือ การให้เกษตรกรทำบัญชีฟาร์มในครัวเรือนของตน ซึ่ง

ชี้ให้เห็นถึงแนวทางขั้นพ้ืนฐานของความพอประมาณของเกษตรกร คือให้พิจารณาถึงรายได้ และ

รายจ่ายว่าเป็นอย่างไร ควรจะให้จ่ายในระดับไหน ควรจะหารายได้อย่างไร ซึ่งบางครั้งการลดรายจ่าย

ก็จะกลับมาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เวลาเราคิดต้นทุนต่าง ๆ เราก็จะ

คิด Cost หรือต้นทุน และจะคิดถึงผลกำไรหรือรายได้ ( Income) เพราะฉะนั้นความพอประมาณ ก็

คือความสมดุลนั่นเอง ส่วนจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554 : 11) ได้

อธิบายไว้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิตตาม

แนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการที่เน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติ

ภารกิจต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่

เสี่ยงเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนคำสั่งสอนใน

พระพุทธศาสนา อันเป็นคำสอนที่เป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นคำสอนให้มนุษย์สามารถ

นำไปปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้ในยุคปัจจุบันใน

การปฏิบัติตนในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพัฒนาเพ่ือสังคมส่วนร่วมจะได้อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข และเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เกษม วัฒนชัยและจิรายุ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา (2555: 5-6) ซึ่งศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านได้กล่ าวถึงปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ หลักคิด เพ่ือจะให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

โดยเฉพาะในพระบรมราโชวาทท่ีกล่าวไว้อย่างชัดเจนคือ “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับ

ขั้น สร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีและ

อุปกรณ์ที่ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชา...” ขีดเส้นใต้ คำว่า ประหยัด และถูกต้องตามหลักวิชา “...

เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคง จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไป...” 

 ส่วนของความหมายการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ หน่วยงานนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือ

สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

นอกจากนี้ ยังถือว่าการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหรือมรรควิธี 
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(means) ที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยแนวทาง หรือมรรควิธีดังกล่าวนี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น 3 

ขั้นตอน ได้แก่  การคิด (thinking) การลงมือปฏิบัติ งานจริง  (acting) และการประเมินผล 

(evaluating) ทั้งนี้ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางที่คำนึงถึงหลักการสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันรวมตลอดถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงานด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 46-47) ดังภาพที่ 2.2 ต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 

จุดหมาย
ปลายทางสูงสุด (end) 
 
 
 

นำไปสู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศชาติ       
และประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุขอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินผล 
(evaluating) 

ขั้นตอนที่ 2 
การลงมือปฏิบตัิจริง 

(acting) 

ขั้นตอนที่ 1 
การคิด 

(thinking) 

แนวทางการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ 
หน่วยงานนำมาใช้ ทั้งนี้ได้ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางที่
คำนึงถึงความพอประมาณ ความ
มี เหตุผลและการมีภูมิ คุ้ มกัน 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร มี ค ว า ม รู้  แ ล ะ
คุณธรรม 

เป็น
แนวทาง
หรือมรรค

วิธี 
(means) 
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ภาพที่ 2.2 ภาพรวมความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และถือว่าเป็นแนวทางหรือมรรควิธี ที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งนำไปสู่
จุดหมายปลายทางสูงสุด 
ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 47) 
 

 ทั้งนี้การบริหารจัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวข้องกับชุมชนอย่างแยกออกจากกันไม่

ออก เห็นได้จาก หนึ่ง เกี่ยวข้องกับชุมชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) 

หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก เป็นต้น สอง มุ่งพัฒนาหรือส่งเสริม

ชุมชนหรือประชาชนในชุมชนให้เป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา สาม ให้ความสำคัญกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในชุมชน สี่ ให้ความสำคัญกับการพ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชน ชุมชนอยู่ได้

ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน ห้า เน้นเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน         

หก เน้นเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือให้มีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ เจ็ด 

เน้นการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปร

รูปอาหาร กลุ่มธุรกิจชุมชน และกลุ่มกองทุนชุมชน แปด ดำเนินการในรูปของเครื อข่ายชุมชนทุก

ระดับอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานและร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และ

ภาครัฐในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และข้อมูลข่าวสาร เก้า ให้ความสำคัญ

กับการผสมผสานหรือบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สัง คม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรม สิบ เป็นการบริหารจัดการของชุมชนหรือ

ประชาชนในชุมชนเอง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 48) 

 อภิชัย พันธเสน (2555: 8-9) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้น

พ้ืนฐานการพ่ึงตัวเองเป็นสำคัญ โดยพยายามนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และถ้าหากเป็นไปได้ต้อง

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย หรือเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนทุนทุกประเภท ไม่

ว่าทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต ทุนทางสังคม 

คือ การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่

ตนเองและส่วนรวม ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว ตาม

ธรรมชาติที่เอ้ือต่อการผลิต และการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องได้รับ การ

บำรุงรักษา รวมทั่งการฟ้ืนฟูเพ่ือความยั่งยืนต่อไปในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่งหลาย ในอนาคต 

ทุนทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรจะมีเพ่ิมพูนมาก
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ขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะมีน้อยไปกว่าเดิม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้มนุษย์แต่ละคนจะต้อง

ปราศจากซึ่งความโลภหรือความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรู้จัก

พอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 

สำหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะต้องมีการพัฒนาเป็นขึ้น เป็นตอน โดยใช้หลักวิชาการหรือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่แต่ละขั้นของการพัฒนา ทั้งนี้คำจำกัดความดังกล่าวแสดงในรูปแบบของการ

วิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Analysis) ดังนี้ 
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การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
(A Systems Analysis of Sufficiency Economy) 

Input Process Output Outcome Impact 
เงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขที่จำเป็น (Necessary) 
 

 
วิถีชีวิต (Way of Living) 
ความมีเหตุผล (Reasonableness) 
ความพอประมาณ (Moderation) 

วิธีคิด (Way of Thinking) 
 
 

 
 

(แก่นกลางของ Process) 
 

วิธีการ (Way of Doing) 
การมีภูมิคุ้มกัน (immunization) 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

 

ภาพที่ 2.3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
ที่มา: อภิชัย พันธเสนและคณะ (2555: 9) 

คุณธรรม (Ethical Integrity) 
- ซ่ือสัตย์ สุจริต 
- อดทน 
- ขยนั (ความเพียร) 
- แบ่งปัน (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา) 

ความรู้ (Knowledge) 
รอบรู้ – (ปัญญา) 
รอบคอบ – (สติ) 
ระมัดระวัง – (สติ) 
หรือปัญญาที่ถกูควบคุมโดยสต ิ

ทางสายกลาง 

- การพึ่งตนเอง (Self-reliance) 
- ความสามารถในการปรับตัว
เมื่อเกิดวิกฤติ (Resilience) 

 ทุนมนุษย ์ ยั่งยนื 
  (Sustainable) 
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม สมดุล 
 (และวัฒนธรรม) (Balance) 
สังคม ทุนสิ่งแวดลอ้ม มั่นคง 
วัฒนธรรม (และทรัพยากรธรรมชาติ) (Stable) 
สิ่งแวดลอ้ม ทุนทางกายภาพ 

ประโยชน ์

ชีวิตทีม่ีความสขุ 
ครอบครัวที่มีความสุข 

ชุมชนที่มีความสุข 
องค์กรทีม่ีความสขุ 

สังคมที่มีความสุข 

ประเทศชาติทีม่ีความสขุ 

โลกที่มีความสุข 
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ส่วนคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนิน
ชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยการทำความดี สร้างความรู้ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมและไม่ต้องเร่งรีบมาก เพ่ือจะได้ดูแลตนเองได้ ไม่ใช่ว่า
จะต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่เอาไปข่มคนอ่ืน ไปเอาประโยชน์จากคนอื่น การคิดทำอะไรที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น 
อาจจะทีละเล็กละน้อยแต่ทำไปเรื่อย ๆ น่าจะดีกว่าการคิดอะไรแบบก้าวกระโดด จะเป็นภัย อาจจะฟู่
ฟ่า ตื่นเต้น แต่มักจะทำให้เกิดความเสียสมดุล เกิดความแตกร้าว เช่นคนกลุ่มหนึ่งประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่
มีความเหนือคนหรือประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เลยใช้ความเหนือกว่ากับคนหรือประเทศที่ด้อยกว่า 
ก่อให้เกิดความตึงเครียด เป็นปฏิปักษ์ ซึ่งในที่สุดก็ย้อนกลับมาทำลายผู้ที่มีกำลังมากที่ไปเอาเปรียบ
เขา แต่การย้อนกลับมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีหรือบางทีถึงร้อยปี (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 43) นอกจากนี้“เศรษฐกิจพอเพียง” ยังสามารถสรุป
ไว้หมายถึง การดำรงชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ไม่ประมาทไม่สุดโต่ง เดินบนทางสายกลางของ
ชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา ลดความอยากได้อยากมีที่ไม่สำคัญในชีวิตออกไป มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ
ของตนเองบนศักยภาพของตัวเอง และรู้จักการพ่ึงตนเอง (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ = ตนแลเป็นที่พึ่ง
แห่งตน) ทั้งนี้ความพอเพียงเฉพาะตนเองมิได้หมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา แต่ให้หมายรวมถึง
พอเพียงที่ตนเองแล้วให้เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนด้วย จึงจะเป็นความพอเพียงที่แท้จริง (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2555: 
18)  
 สรุปตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การครองชีวิตให้อยู่บนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ทางสายกลาง 
“มัชฌิมาปฏิปทา” ให้รู้ เข้าใจ เข้าถึงตัวเอง วิถีชีวิตของตนเอง รากเหง้าสังคม วัฒนธรรมของตนเอง 
รู้จักพ่ึงตนเองเป็นลำดับแรก รู้จักเผื่อแผ่คนอ่ืนถ้ามีมากเกินไป และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงให้ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง ให้รู้จักคำว่า “พอดี” ทุกครั้งที่คิด ทำ เท่านี้ก็
เข้าถึงความเป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
 

2.1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักอยู่ 5 ส่วนดังนี้ (ลีลาภรณ์ บัวสาย, 2549: 10-11)  
 1. กรอบแนวคิด ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
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 3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2550: 8) 
  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  - เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้ายมีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 
 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 ทั้งนี้ในคำนิยามด้านความพอประมาณ (Moderation) ยังหมายถึง ความพอดี (Dynamic 
Optimum) ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการกระทำ 5 ประการ คือ (วรเดช จันทรศร, 
2554: 17-18) 
 1. ด้านจิตใจ คือ เริ่มต้นจากตนเองที่ต้องตั้งสติ มีปัญญา มีจิตสำนึกท่ีดี มีเมตตา เอื้ออาทร มี
ความเข้าใจและประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2. ด้านสังคม คือการสร้างความพอดีในทุกระดับของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ซึ่งต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกกำลัง และที่สำคัญมี
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากท่ีมั่นคงและแข็งแรง 
 3. ด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องอยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน ไม่หรูหรา ฟุ่มเฟือย 
 4. ด้านเทคโนโลยี คือ ควรเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศและ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเรา 
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 5. ด้านทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม คือ ใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
รณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชิตให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
 นอกจากนี้ยังมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ดังนี้ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2545: 
4-96, วรเดช จันทรศร, 2554: 19-20, เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ, 2554: ออนไลน์, 
ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2555: 37) 
 ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภค 
จึงคำนึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดจะเป็นกำไรของ
เกษตรกร เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้กระทำต่อตลาด  แทนที่ตลาดจะเป็นตัว
กระทำหรือเป็นตัวกำหนดเกษตรกรดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และหลักใหญ่สำคัญยิ่ง คือ การลด
ค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เช่น ข้าว น้ำ ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก สัตย์
เลี้ยงต่าง ๆ เป็นต้น 
  ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน โดยกลุ่ม
ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง
การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับ
ชุมชน เป็นต้น เมื่อองค์กรชาวบ้านได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนจะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ 
ด้าน ดังนั้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า
เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีข้ึน  

ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความ
เอ้ืออาทรต่อกัน และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว 
หากแต่รวมถึงประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว 
สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

บทสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม มีอยู่เพียง 4 ส่วนได้แก่ ส่วน
ที่ 1 คือหลักคิดในการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า “ทางสายกลาง” ส่วนที่ 2 คือ คุณลักษณะ 3 ห่วง 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 
2 เงื่อนไขพ้ืนฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและ
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อนาคตเมื่อดำเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความมั่นคง
และยั่งยืน จึงสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 

 
          ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(สติ ปัญญา ขยัน อดทน พากเพียร 

ซื่อสัตย์ สุจริต แบ่งปัน) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 
 
 นอกจากนี้ภูสิทธ์ ขันติกุล (2555: 38-39) ได้สรุปไว้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายอยู่ที่  “คน” เมื่อคนได้ครองชีวิตด้วยหลักปรัชญานี้แล้วย่อมส่งผลดีต่อ คนรอบข้าง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วย นอกจากนี้การนำไปใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลัก
ปรัชญามีอยู่ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน 2 เงื่อนไข

 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

นำสู่ 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
ก้าวหน้าอย่างสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 
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หลัก ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 1 เงื่อนไขเสริม ได้แก่เงื่อนไขชีวิต (ความอดทน ความเพียร ความ
พยายาม การออม ทัศนคติที่ดี การบริหารจัดการการใช้ชีวิตอย่างสมดุล) เพ่ือพัฒนาสู่การดำรงชีวิต
อยู่เย็นเป็นสุข สร้างความสมดุล ยั่งยืน และมั่นคงให้กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ
ชาติต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรุปใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.5 การดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: ภูสิทธ์ ขันติกุล (2555: 39) 
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 ดังนั้นองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตดำเนินไป
ในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
ระดับประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550: 13-16, 2551: 8) 
  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างถ้วนถี่ โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  - ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้
อย่างทันท่วงท ี
 เงื่อนไขสำคัญ เพ่ือให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยทั้ง
เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 
  - เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ 
รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 
  - เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ
วิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน 
  - เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหาร
จัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน 

เมื่อกล่าวโดยสรุปดังมีใจความสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 4 ส่วน ได้แก่  
- ส่วนที่หนึ่งเป็นหลักคิดของการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง เป็นไปตามวัฒนธรรม

ไทย ประเพณีที่ดีงามของสังคม ยึดมั่นคำสอนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า “ทางสาย
กลาง”  

- ส่วนที่สองเป็นคุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

- ส่วนที่สามเรียกว่า 2 เงื่อนไขพ้ืนฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม หรืออาจ
ปรับเป็น 3 เงื่อนไขได้เช่นกันคือ ความรู้ คุณธรรม และชีวิตพ้ืนฐาน 
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- ส่วนที่สี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเมื่อดำเนินการ
ได้ครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประ
เทสมีความมั่นคงและยั่งยืน  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  

 2.2.1 เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 65-69) ได้

เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี ที่ได้บรรยายในการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องราชา 1 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ไว้ว่า “เงื่อนไขการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี 3 เงื่อนไข เงื่อนไขแรก ได้แก่ 

- เงื่อนไขหลักวิชา โดยจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ดำเนินการทุกขั้นตอน ขอให้สังเกตว่า ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมัดระวัง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ทั้งขั้นวางแผนและขั้นดำเนินการด้วย การ

นำวิชาการต่าง ๆ มาใช้นี้ก็โดยต้องอาศัยการเรียนรู้ หรือดังที่เรียกว่า Learning 

Society สังคมความรู้ สังคมของการเรียนรู้ หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ ตรงนี้คือ

พ้ืนฐานที่สำคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เอ้ือให้สร้างสังคมและเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ การนำหลักวิชาการต่าง ๆ มาใช้และต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วย

อย่าไปเชื่อตำราเพียงเล่มเดียวและรีบทำตามอย่างนั้นถือว่าไม่รอบคอบไม่ระมัดระวัง

ในการนำหลักวิชามาใช้  

- เงื่อนไขคุณธรรม การสร้างคุณธรรมโดยกลไก ดังนี้ 

   1) การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว 

   2) การศึกษาอบรมในโรงเรียน 

   3) การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา 

   4) การฝึกจิต-ข่มจิตของตนเอง 

 โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชนที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต้องนำระบบ

คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน 
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  - เงื่อนไขการดำเนินชีวิต ให้มีความรอบรู้ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 

สติปัญญาและความรอบคอบเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะ

สำหรับผู้ขี้เกียจ เกียจคร้านไม่ได้วัน ๆ รอแต่จะเล่นหวย เพ่ือจะรวยเร็ว ไม่ได้ ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงบอกว่า ต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติ และปัญญา ส่วนเรื่องการจัดการความรู้ในระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับข้อมูล ข่าวสารหรือสารสนเทศ ความรู้ และปัญญา ทั้งในการจัดการ

ความรู้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปแล้วสามารถใช้ 3 เงื่อนไข คือเงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา

ความรู้ การดำเนินชีวิต เป็นเงื่อนไขในการจัดการความรู้นี้ได้ 

ส่วนหลักการที่สำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งที่
ควรศึกษามีอยู่ 8 ประการ ดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 63-68) 
 ประการที่ 1 ความพอประมาณ หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนเน้นการผลิตและบริโภค
โดยยึดถือทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอดี และไม่ฟุ่มเผือยในเวลาเดียวกัน ก็ก้าวให้ทันโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน์ด้วย ยกตัวอย่างความพอประมาณในระดับบุคคล เช่น เน้นการผลิต การบริโภค และ
การดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และไม่
หลงไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด สำหรับความ
ประมาณในระดับชุมชน เช่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่าย
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในประเทศ เป็นต้น เมื่อพิจารณาความพอประมาณ
แล้วมักจะแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ด้านจิตใจ สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประการที่ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจาก
เหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการะทำนั้น ๆ อย่างรอบครอบ 
 ประการที่ 3 การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรในการเตรียมความพร้อม รู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มี
ความยึดหยุ่นในการปรับตัว มความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 
 ประการที่ 4 การพ่ึงตนเอง หมายถึง ประชาชนและชุมชนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่อยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนจนเกินความจำเป็น ตัวอย่างการ
พ่ึงตนเองในระดับบุคคล เช่น ประชาชนในชุมชนมีการพ่ึงตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีเพ่ือตนเอง  เป็นต้น 
สำหรับการพ่ึงตนเองในระดับชุมชน เช่น แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่าย
ชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายืนได้ด้วยขาของตนเอง สามารถจัดแบ่ง
เป็นการพ่ึงตนเองได้แก่ ด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ 
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 ประการที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน หมายถึง การ
เสริมสร้างคุณภาพของคนหรือประชาชนทั่งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ด้านวัตถุ ครอบคลุมถึงการ
ส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีวิชาการ มีความรอบรู้ มีความรอบคอบและมีความระมัดระวัง ส่วนด้านจิตใจ 
ครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม คือ คิดและทำคุณงามความดีเป็นประจำเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ละความชั่วและทำความดี ไม่เบียดเบียน มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความรอบคอบ มีความประหยัด มีความเมตตา มีความ
เอ้ืออาทร และมีความสามัคคี เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 
 ประการที่ 6 การรวมกลุ่ม หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนให้ความสำคัญกับการ
รวมกลุ่ม โดยประชาชนหรือองค์กรในชุมชนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจ 
ค้าขาย และการทอ่งเที่ยวระดับชุมชน เมื่อประชาชนหรือองค์กรในชุมชนได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง 
และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ประชาชนในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวม
ทั่งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน 
 ประการที่ 7 การสร้างเครือข่าย หมายถึง ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบที่ เชื่อมโยงกันและร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ในการสืบทอดภูมิปัญญา 
แลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา ทำให้เกิดเครือข่าย
ชุมชนที่ยึดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน 
แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด โดยการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ควรมีความ
เชื่อมโยงกันของชุมชนทุกระดับ นับแต่ระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) 
ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก 
 ประการที่ 8 ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนยึดถือการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขันจากโลกาภิวัตน์ และ
กระแสท้องถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลติ มีการใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ดีงาม ดังภาพหลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.6 หลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ 
ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 68) 
  
 ทั้งนี้การวิเคราะห์ของสมศักดิ์ ลาดี จากผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการ
ดำรงชีวิตในระดับที่อยู่รอดพออยู่ พอกิน และอยู่ดีนั้นบุคคลจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (อภิชัย พันธ
เสน, 2550: 243-244) 
 1. รู้จักพ่ึงตนเอง 
 2. ดำรงชีวิตอย่างมีอิสรภาพ 
 3. มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ 
 4. มีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย 
 5. มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถ   

การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล 

3. ความมีภูมิคุ้มกัน 

4. การพ่ึงตนเอง 

5. การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และ
คุณธรรมควบคู่กัน 

6. การรวมกลุ่ม 

7. การสร้างเครือข่าย 

8. ความสมดุลและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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    ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 6. มีการศึกษาข้อมูล ข้อความรู้ และนำมาปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 7. รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล 
 8. รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลำดับ 
 9. สามารถนำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้อย่าง    
   เหมาะสม 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขสำคัญที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มี 3 ประการ คือ เงื่อนไขหลักวิชา ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ ความรอบคอบและ

ความระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม 

จรรยาบรรณ การฝึกขอบใจตนเอง และเงื่อนไขการดำเนินชีวิต เกี่ยวกับความอดทน ความ

เพียร สติปัญญาและความรอบคอบในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้คุณสมบัติที่จะสามารถให้

การดำรงชีวิตของตนเองอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ควรรู้จักพ่ึงตนเอง อดทน ขยัน เรียนรู้

ตลอดเวลา รู้จักคิดอย่างมีระบบ รวมถึงต้องการพัฒนาอย่างมีลำดับ 

 

 2.2.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 11-30) ได้อธิบายการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับและกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ หมายเอาบุคคลและครอบครัว ชุมชน ประเทศ ส่วน

ระดับกลุ่ม หมายเอาเกษตรกร นักธุรกิจ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูและอาจารย์ 

 1. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว  

เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น 

เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมี

ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ ร่วมกับระบบ

นิเวศอย่างสมดุล เพ่ือจะได้ละเว้นการประพฤติมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มี

สติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทำการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็น

ภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 

พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ 
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แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได้ในที่สุด 

 2. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน  

ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพ้ืนฐาน

ของปรัชญาแห่งความพอเพียง คือมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถ

พ่ึงตนเองได้บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคม

ของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วม

แรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ และเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุข

ของคนส่วนรวม และก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร 

และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนนำไปสู่ความสามัคคีของคน

ในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จนนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระท่ังสามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ  

 3. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ  

แผนการบริหารจัดการประเทศ ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ 

และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการตามแผน

ดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดย

ส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ด้วยมีความรู้และทักษะที่

จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

ขยันหมั่นเพียรเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และใช้สิตปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ จากหลากหลายภูมิสังคมหลากหลายอาชีพ หลากหลาย

ความคิด ประสบการณ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและรู้ความเป็นจริงระหว่างกันของคนในประเทศ จน

นำไปสู่ความสามัคคี และจิตสำนึกที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่าง

สอดคล้องสมดุลกับสถานภาพความเป็นจริงของคนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับ ๆ 

ต่อไป 

 4. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร  

เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสรุปคือแนวพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ และ

มีการรวมกลุ่มกัน และเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลกับ

สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 

ภูมิปัญญา และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์
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สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และใช้สติปัญญา ในการตัดสินใจและดำเนินชีวิต 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัวที่สอดคล้องสมดุล

กับระบบนิเวศ เพ่ือให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัดและเลี้ยงตนเอง/

ครอบครัวได้ ส่วนขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาด

และพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น 

และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก และขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหาทุน วิชาการความรู้เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร 

บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ต่าง ๆ มาช่วยในการลงทุนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: 6) 

 5. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักธุรกิจ  

นักธุรกิจพอเพียงจะคำนึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจมากกว่าการ

แสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น จึงต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนดำเนินการอยู่ และมี

การศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มี

ความรอบคอบในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเพ่ือป้องกันข้อบกพร่องเสียหายต่าง ๆ ไม่ให้

เกิดขึ้น และต้องมีคุณธรรม คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ไม่ผลิตหรือค้าขาย

สินค้าที่ก่อโทษหรือสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความขยันหมั่นเพียร

อดทนในการพัฒนาธุรกิจไม่ให้มีความบกพร่องและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ระบบนิเวศในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจโดยการรักษาสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์

ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่ผู้บริโภค พนักงาน 

บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมวงกว้าง และสิ่งแวดล้อม 

 6. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจในกลุ่มนักการเมือง  

นักการเมืองที่มีหลักคิด และหลักปฏิบัติบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็น

ตัวอย่างของผู้นำที่มีความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อ

การกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากการกระทำของผู้นำส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ

ชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกันนักการเมืองในทุกระดับจะต้องรู้จักสังคม ชุมชน ที่แต่ละ

คนเป็นผู้แทนอย่างถ่องแท้มีความเข้าใจระบบการปกครองและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตาม

กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้าน
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ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะดำเนินวิถีทางการเมืองเพ่ือให้ท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้านและคนในท้องถิ่น/ประเทศชาติ อยู่อย่างพอเพียงสมัคร

สมานสามัคคีปรองดองกัน การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ ต้องยึดมั่นอยู่

บนพ้ืนฐานของความพอเพียง โดยบำรุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่านิยม องค์ความรู้ สิ่งแวดล้อมที่

ดีให้คงอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก ส่วนที่ ไม่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียงใน

สังคม ให้กลับมาสู่แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสมดุลและสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมแต่ยังขาดอยู่ เช่นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาฝีมืออาชีพต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง

สมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนาของท้องถิ่น/ประเทศชาติ เพ่ือนำไปสู่ความสามารถในการ

พ่ึงตนเองได้ของคน/ชุมชนในทุกระดับ 

 7. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของแต่ละ

บุคคลก่อนโดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้าง

สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มี

สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิต

และปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละ

บุคคลในแต่ละสถานการณ์ และหมั่นเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือจะได้มี

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชุมชน 

สามารถพ่ึงตนเองและสามารถเป็นที่พ่ึงของสังคม/ประเทศชาติได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสั่ง

การหรือชี้นำประชาชน/ชุมชนมากเกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนสามารถช่วยตนเอง 

กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเองพ่ึงพาตนเองได้ แล้วให้เจ้าที่ของ

รัฐมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน กิจกรรมนี้เป็นจริงขึ้นมาตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชน/

ชุมชนเพ่ือให้เขาช่วยตัวเองได้” 

 8. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มครูและอาจารย์  

 ครูและอาจารย์จะต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ในการดำเนินชีวิตอย่าง

พอเพียงให้ได้ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด ปลูกฝังอบรม และทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและ

นักศึกษา ให้เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ของแต่ละคน ผ่านการบูรณาการในสาระเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียนต่าง ๆ การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความจำเป็นของการอยู่

ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุลและเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างถ่องแท้จนเห็นว่าเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่จะเสริมสร้างในสังคมเกิดสันติสุข มีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน และคนในสังคมมีความสามัคคีปรองดองกัน แล้วฝึกปฏิบัติตนให้

มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการดำเนิน

ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละ

บุคคล ในแต่ละสถานการณ์และหมั่นเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะ

ได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เนื่องจากความรู้และความมีเหตุมีผลมีความสำคัญยิ่ง ครูและอาจารย์จึงมี

บทบาทสำคัญยิ่งในเรื่องนี้ แต่อย่าลืมว่าต้องเป็นความรู้ที่รอบครอบระมัดระวัง และเหมาะสมกับแต่

ละภูมิสังคมด้วย 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค โดยศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับชุมชนในลักษณะบูรณาการ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2551: 57-58) ซึ่งสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ผล

คือ เกิดความสมดุล พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง 4 ด้าน คือวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งข้อสรุปของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวคิดทางสายกลาง องค์ประกอบ 3 

ประการของความพอเพียง เงื่อนไข 3 ประการของความพอเพียง เงื่อน 3 ประการ นำไปสู่

ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่ได้รับนี้มหาศาล ประการแรก จะ

ทำให้ชีวิต ธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประการที่ 2 มีระบบ

ภูมิคุ้มกันอย่างดี พร้อมรับผลกระทบทั้ง 4 ประการจากความเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและ

ภายนอก และประการที่ 3 สามารถปรับสู่สมดุลได้เสมอทั้งในยามปกติและยามเผชิญวิกฤติ 

บางที่เราก็ต้องเผชิญวิกฤต แต่เมื่อเผชิญวิกฤตแล้วเราก็สามารถปรับสู่สมดุลได้  นอกจากนี้

แล้วการที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับชุมชนนี้จะต้องรวมทั้งระดับ

บุคคลและครอบครัว ระดับบุคคลคือทำให้ทุกคนในชุมชนเห็นประโยชน์จริง ๆ ในระดับตัว

เขาและครอบครัวเขา ส่วนตัวอย่างของการนำปรัชญาฯ นี้ไปใช้ในชุมชนต่าง ๆ มีมาก ทั้ง

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การผลิตเอง และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีทั่งการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ภาคธุรกิจเอกชนในชุมชนก็

สามารถนำปรัชญาฯ ไปใช้ได้ สุดท้ายการบรรยายศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 
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วัฒนชัย องคมนตรี ได้พระราชดำรัสถวายพระพรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จ

พระราชาธิบดีแห่งบรูไน ซึ่งเป็นผู้แทนของประมุขและผู้แทนพระองค์ 25 ประเทศ ในวโรกาสถวาย

เลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร เมื่อค่ำวันที่ 13 มิถุนายน 2549 มีใจความ

ว่า “ฝ่าพระบาท ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค์ และทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับประชาชนชาว

ไทยตลอดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของ

พระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่การทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่าย

ของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพ่ือลูก” นี้เป็นผลสรุปที่สำคัญที่สุดว่า “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกรเสมอมา” 

ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีแสดงในระดับการประยุกต์ 3 ระดับ ที่
น่าสนใจดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2540: 2-4 อ้างถึงใน สุวัฒ ดวงแสนพุด, 2550: 26-27) 
 1. ระดับจิตสำนึก จะต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้สึกพอเพียงโดยยึดมั่น
หลัก 3 ประการ ได้แก่ 
  - ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 
  - คิดพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันและกันในการดำเนินกิจกรรมชุมชน 
  - การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของตนเอง 
 2. ระดับปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใน 4 ด้าน ได้แก่ 
  - ต้องพยายามพ่ึงตนเองให้ได้ในระดับครอบครัวก่อนโดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการ 

           ดำรงชีวิต 
  - อยู่ได้อย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง 
  - อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่ายและการแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มี 
                     ความอดทนต่อความเห็นแก่ตัว 
  - อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ 
                     คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนำ 
 3. ระดับปฏิเวธ ผลที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดความพึงพอใจใน 3 ระดับ ไดแก่ 
  - ความพึงพอใจในระดับครอบครัว 
  - ความพอเพียงในระดับชุมชน รวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  - ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา 
                     ร่วมกันระหว่างชุมชน และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมแห่ง 
                     การเรียนรู้ 
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 นอกจากนี้ภูสิทธ์ ขันติกุล (2555: 74) ได้สรุปการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างสั้น ๆ 
ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นไปตามพ้ืนฐาน อาชีพ ลักษณะของแต่บุคคล 
หน่วยการ หรือองค์กรนั้นทำให้การประยุกต์ใช้แตกต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ให้รู้จริง นำไป
ประยุกต์ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรม ภายใต้เงื่ อนไขสำคัญ ได้แก่ 
ความรู้ คุณธรรม การดำเนินชีวิต ทั้งนี้การประยุกต์ใช้สามารถเกิดข้ึนได้ในหลายระดับ ดังนี้ 

1) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
2) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว 
3) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
4) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ 

เมื่อยึดตามอาชีพสามารถประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอาชีพ เช่นเดียวกัน ได้แก่ 
5) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา 
6) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพเกษตร 
7) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพนักธุรกิจ 
8) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพครู อาจารย์ 
9) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพนักการเมือง 

นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการสถานประกอบการหรือสถาบันต่าง ๆ อีก
มากมาย ได้แก่ 

10)  ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ  
11)  ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสถานบันการศึกษา หน่วยงาน 

กรม กอง  
     ภาครัฐต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน 

การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้นสามารถเกิดผลที่ดีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เกิดความรู้สึกผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ รู้จักการ

ออม มีวิถีชีวิตที่มีสุข รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจนทำให้เกิดการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเกิดความ

ยั่งยืนตลอดไป 

 ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัวจะต้องเป็นไป

ตามพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการดำรงชีวิต อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน บริบททางสังคม

ที่ตนเองอาศัยอยู่ และดำรงชีพอยู่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน 

อย่างขัดสน อยู่ได้อย่างพอดี พอกิน พอมี พอใช้ และพอเพียงนั่นเอง 



37 

 
2.2.3 การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน

และการประกอบอาชีพ 
การประยุกต์การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดเป็นประเภทของ

กิจกรรมหรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 กลุ่ม ในทุกชุมชนดังนี้ (วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ, 2550: 91-95)  

1. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการพ่ึงตนเองเป็นหลัก หมายถึง การจัดการหรือการ
ดำเนินงานของประชาชนในชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการพ่ึงตนเอง โดยชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง  ไม่
ต้องพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน เช่น กิจกรรมที่ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพ่ือตนเอง ชุมชน และ
ประเทศชาติ กิจกรรมที่ประชาชนและชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่าย ชุมชนที่
แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิมิใจว่ายืนได้ด้วยขาของตนเอง 

2. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นในภาคการเกษตรใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  

3. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ มเพ่ือทำกิจกรรมร่วมกันของ
ประชาชน เป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนได้รวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความรัก ความ
เอ้ืออาทร และความสามัคคีของประชาชนในชุมชน เช่น กิจกรรมที่รวมกลุ่มกันละลดเลิกอบายมุข 
กิจกรรมที่ร่วมกันต่อต้นยาเสพติด การร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนจัดงานภายในวัด การ
จัดตั้งร้านค้าที่เป็นของชุมชนเอง การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น 

4. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึก
ของชุมชน ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน มุ่งปลูกฝังจริยธรรมความดีงามและจิตสำนึกรัก
ชุมชนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชุมชน เช่น กิจกรรมที่ปลูกฝังประชาชนในชุมชนให้มีความเอ้ืออาทร
ต่อกันมากกว่าคำนึงถึงตัวเงินหรือวัตถุ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่าง
โปร่งใสที่ควบคุมตรวจสอบได้และสุจริตกิจกรรมการพัฒนาครูในชุมชนให้มีคุณภาพและมีจิตผูกพันกับ
ชุมชนเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ได้จัดแบ่งตามระดับของชุมชนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับบุคคลและครอบครัว การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแก้ปัญหา
เพ่ือสนองความต้องการการพ้ืนฐานของครอบครัว เช่น สำหรับเกษตรกรมีการขายเพ่ือนำมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในส่งที่ไม่สามารถผลิตเองได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัวเพ่ือให้สามารถ
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พ่ึงตนเองได้ในที่สุด การปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงกระทำได้ดังนี้ 

 - ยึดความประหยัด 
 - ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต 
 - ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย 

ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต 
 - ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 
 - ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป 
2. ระดับชุมชนและหน่วยงาน เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แบบก้าวหน้า โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย เริ่มต้นจากพอเพียงขั้นพ้ืนฐานในระดับครอบครัวหรือ
หน่วยงานเป็นเบื้องต้น แล้วรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามความสามารถ 

3. ระดับชาติหรือประเทศ เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้าส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศ 
เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิ
ปัญญา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ เน้นการแบ่งปัน และช่วยเหลือ
กัน 

ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมของชีวิตประจำวันมีทั้งระดับ
บุคคลและครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน ระดับชาติหรือประเทศ จึงสรุปได้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ในทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน 

 
2.2.4 เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงนำสู่ความสุขของ
ชีวิตอย่างยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 67-70) ซึ่ง
สรุปประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง...คำสอนของพ่อ ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจสำหรับคน
ยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหนี่ถี่เหนียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ร่ำรวย และ
ต้องรักษาความร่ำรวยให้อยู่กับเราด้วย ร่ำรวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่ รวยแล้วแตก รวยแล้วล้ม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำหลัก 3 คำ คือการพัฒนาประเทศหรือการบริหารองค์กร 
คำแรกให้ใช้ “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง อย่าเอากิเลส ตัณหาเป็นเครื่องนำทาง อย่าเอากระแสเป็น
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ตัวนำ หลายครั้งตลาดเฮละโลไป เราก็เฮละโลตาม ไม่เชื่อลองปล่อยข่าวอะไรไปในตลาดหุ้น รับรอง
เลยว่าหุ้นเคลื่อนไหวทันที เราไม่ได้ใช้เหตุผลในการเลือกทางของเราเลย วิถีชีวิตของไทยอยู่ที่
ต่างประเทศ เราไปเรียนที่อเมริกา เราพบวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน (American way of life) ผม
อยากจะถามท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ถามว่า วิถีชีวิตของคนไทย (Thai way 
of life) มีไหมเราไม่เคยมีเลย เราก็ตามเขาไป เพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือก
หนทางว่าประเทศไทยจะเอาอะไร จะเดินไปทางไหน ไม่ใช่จะเหมือนกับคนทั้งโลกแต่ละประเทศไม่
เหมือนกัน อันนี้คือเหตุผล คำที่ 2 ทำอะไรแต่ “พอประมาณ” คำว่า พอประมาณ ทุกคนไปนึกถึง
ต้องประหยัด กระเหม็ดกระแหม่ รัดเข็มขัด ไม่ใช่ คำว่าพอประมาณของพระองค์ท่าน คือ จะทำอะไร
ต้องตรวจสอบศักยภาพของเราเสียก่อน ประเทศของเรานั้นจุดแข็งอยู่ที่ไหน ฐานของเราอยู่ตรงไหน 
เราถนัดอย่างไร พอประมาณของเราอยู่ตรงนี้ ตัวอย่างที่สะท้อนได้อย่างดี คือ เราเป็นที่ 1 ของโลกได้
ไหม บางคนบอกว่าได้ มวยเป็นแชมป์โลกตลอดเวลา พูดได้ไหมว่าคนไทยเก่งมวยที่สุดในโลก แต่ต้อง
มีเงื่อนไขตามท้ายคือ พอประมาณของเรา ต้องถามด้วยว่ารุ่นไหน แบนตั้มเวทลงมา ความ
พอประมาณศักยภาพของเราอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เฮฟวี่เวท ทั้งท่ีคนที่น้ำหนักกับไมค์ ไทสัน เราก็มีแต่ส่งไปก็
เห็นจะต้องส่งป่อเต็กตึ๊งตามไปด้วย เพราะว่าเกินศักยภาพของเรา ฉันใดก็ฉันนั้น การพัฒนาอะไรก็
ตาม ต้องดูตรงนี้ก่อนว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหน... ส่วนคำที่ 3 มี “ภูมิคุ้มกัน” พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ทำอะไรนั้นให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาได้ไหม พรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ ตื่นเช้า
ขึ้นมาไปปั๊มน้ำมัน ราคาหมุนไปทุกวัน แล้วเราวางแผนได้หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไปจะ
วางแผนได้หรือวางแผนเกือบไม่ได้แล้ เพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนเกือบทุก 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เปลี่ยน
ที่เรา เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า ภูมิคุ้มกันที่พระองค์ท่านรับสั่งจะต้องมีตลอดเวลา แม้กระทั่งระดับ
ปัจเจกบุคคลอย่างพวกเรา พรุ่งนี้เราจะเจ็บป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ พรุ่งนี้รถเราจะไปชนอะไร แล้วมี
ประกันไหม เรามีเงินออมเพียงพอไหม เราวางแผนไปข้างหน้าอย่างไร เพ่ือไม่ให้มีการเสี่ยงจนกระทั่ง
เป็น อันตราย บริษัทก็ต้องมีการบริหารความเสี่ ยง (Risk management) ฉัน ใดก็ฉันนั้น ใน
ระดับประเทศก็เหมือนกัน... 
 ดังนั้นเมื่อเราจะประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขที่ยั่งยืนนั้นจะต้องคำนึงถึงหลัก
ความมีเหตุผล หลักความพอประมาณ และหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นสำคัญท่ีสุด 
  

2.2.5 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อธิบายแนทางการ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 1) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
การพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว กลุ่ม และระดับประเทศ 4) การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา
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ชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สศช. ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติบางประการ
ในระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน และระดับภาคเอกชนไว้ดังตารางต่อไปนี้ (นฤมล นิราทร 
และคณะ, 2550: 34-36)  
แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ทางสายกลาง - ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท เน้นการ

พึ่งตนเองก่อนเป็นหลัก 
- ไม่ดำเนินการลงทุนจนเกินตัว พ่ึงพาเงินออมของ
ตนเองให้มาก 
- มีการผลิตที่เหมาะสม โดยเลือกประเภท วิธีการและ
ขนาดการผลิตทีเ่หมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แล้วจึง
ขยายการผลติอย่างเป็นลำดับขึ้นตอ่ไป 
- ใช้วัตถุดิบและบุคลากรในท้องถิ่น 

ความสมดุล - ความสมดลุระหว่างรายได้ รายจา่ย 
ส่งเสริมให้มีการออม 
- ความสมดลุระหว่างการทุ่มเทให้กับ
กิจการงาน เมื่อเปรียบเทียบกับความอยู่ดี 
กินดี ความสงบสุข และความอบอุ่นของ
ครอบครัว 
- ความสมดลุระหว่างวัตถุ สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในชีวิต กับความสงบสุขและ
ความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว 

- ความสมดลุในการดำเนินการ ไมว่่าจะเป็นด้านการ
ผลิต การบริหารจดัการ ต้องมีความสมดุล โดยมีหลัก
ปฏิบัติ ดังนี ้

* มีความสมดุลในการะบวนการผลิตทุกขั้นตอน คือ
ดำเนินการผลติไปพร้อมกับนำปัจจัยทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาพิจารณาโดยไม่เน้นด้านใดดา้นหนึ่งมากเกินไป 

* เลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

* มีการจัดการเรื่องทุนอย่างเหมาะสมโดยสร้าง
ความสมดุลระหว่างสัดส่วนหน้ีต่อทุน ท่ีคำนึงถึง
ความสามารถในการชำระหนี้ การหารายได้และสภาพ
คล่องของธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องเงนิทุนหมุนเวียน 

ความพอเพียง - ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟื้อ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
- รู้จักประมาณ รูจ้ักพอ 
- ไม่สนับสนุนหรือยดึติดกระแส วัตถุนิยม 
บริโภคนยิม 

- เน้นเป้าหมายในการดำเนินธรุกจิอย่างยั่งยืน โดยมุ่ง
แสวงหากำไรในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
คำนึงถึงความสามารถในการใช้หนี้ 

ภูมิคุ้มกันและก้าว
ทันโลก 

- ประหยัด สร้างนิสยัการออม เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงในชีวิต 
- เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวได้ทัน เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิต ส่งเสริม
การปฏิบัตดิี ปฏิบตัิชอบ เพ่ือสร้างความ

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลีย่นแปลง และ
ผลกระทบท่ีมาจากภายนอก และสามารถก้าวทันโลก
โดยยดึหลัก: 

* การบริหารจดัการทีด่ี คำนึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทำบัญชทีี่ได้มาตรฐาน 

* มีเงินทุนสำรองสำหรับการหมุนเวียนของธุรกิจ 
* มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งวัตถุดิบแหล่งเงินทุน

และการตลาด มีการทำประกันภัยเพื่อลดความเสีย่ง 
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เข้มแข็ง ขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่น * สร้างเครือข่ายธรุกิจ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง 
แลกเปลีย่นข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ได ้

* ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ที่สุด 

* ปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
การเสริมสร้างจติใจ
คน 

- รักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา 
- รับผิดชอบ มีความเพียร 
- มีคุณธรรม ซื่อสตัย์สจุริตต่อครอบครัว 
ชุมชน 
- พึงพอใจท่ีจะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

- รับผิดชอบต่อลูกคา้และสังคมเพื่อการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยคืนกำไรให้แกส่ังคม 
- แสวงหากำไรในระดับท่ีเหมาะสม 
- มีการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน คำนึงถึงผู้บริโภค 
และสภาพแวดล้อม 

 
ตารางที่ 2.1 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 
ที่มา: นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 34) 
 นอกจากนี้ นฤมล นิราทร และคณะ (2550 : 93-97) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนทัศน์
เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจว่า กระบวนทัศน์กระแสหลักมุ่งความมั่งค่ัง-ร่ำรวยทางวัตถุกระบวน
ทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่ง “ความพอดี” ในทุกบริบทความสัมพันธ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดย
เชื่อว่าความพอดีจะนำมาซึ่งความมั่งคงและยั่งยืนของการพัฒนา กระบวนทัศน์นี้ต้องขับเคลื่อน
เศรษฐกิจนอกภาคทางการให้เชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพ่ือเป็น
เศรษฐกิจทางเลือกนอกกระแสหลัก ซึ่งมีระดับเป้าหมายและแนวคิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนในหลายมิติ 
ได้แก่ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นช่องทางเลือกสำหรับกลุ่มคนในเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการที่ต้องการมีกิจกรรมเศรษฐกิจที่เป็นทางเลือก อันแตกต่างจากกรอบคิดและรูปแบบของธุรกิจ
กระแสหลัก โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เห็นว่า 
เศรษฐกิจนอกภาคทางการควรได้รับการขับเคลื่อนอย่างอิสระในตัวของมันเอง มากกว่าภายใต้กรอบ
ของกระบวนทัศน์รัฐหรือกระแสหลัก 
 2. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคนยากจน
และคนชายขอบของการพัฒนากระแสหลักซึ่งจำนวนมากอยู่ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ให้สามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และมีความมั่นคง อาจดูเหมือนไม่แตกต่างกับเป้าหมาย
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการในกระบวนทัศน์กระแสหลัก ในความเป็นจริงความ
แตกต่างอย่างสำคัญของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการ 
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คือ กระบวนทัศน์มุ่งการพัฒนาที่มีมุนษย์เป็นตัวตั้งหรือเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มิใช่การขับเคลื่อนที่
มีเศรษฐกิจ (มั่งคั่ง) เป็นตัวตั้งหรือศูนย์กลางดังกเช่นการพัฒนากระแสดหลัก แล้วจึงกระจายความ
เจริญและความั่งคั่ง ความยุติธรรม ตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา หากแต่กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง
คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคม โดยมีมนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญ และ
อาศัยการจัดการเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่ง ซึ่งบูรณาการเข้ากับเครื่องมือ อ่ืน ๆ ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง ฯลฯ มิใช่การพัฒนาที่มุ่งความมั่งคั่งเติบโต และความสุขทาง
วัตถุตามกระบวนทัศน์กระแสหลัก นอกจากนี้ 3 สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเรียงจากมากไปน้อย คือ 
การมีครอบครัวอบอุ่นรักใคร่ (ร้อยละ 89.51) การมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงไม่ยัดสน (ร้อยละ 87.57) และ
การไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ 64.66) ในทางตรงกันข้ามผลจากการสอบถามของประชาชนในเขตดินแดง 
พบว่าความสุขมาจากการมีฐานะร่ำรวย (ร้อยละ 9.71) และการมีความเป็นอยู่ที่หรูหราสะดวกสบาย 
(ร้อยละ 2.14) เท่านั้น  
 3. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการแบบอภิวัฒน์ท้องถิ่น (Localization) ซึ่งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกภาคทางการและ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายของการขับเคลื่อนทั้งระดับจุลภาค คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคล โดยเฉพาะคนยากจน คนชายขอบที่ยังขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มี
จุดมุ่งหมายในระดับมหภาค คือผนึกกิจกรรมของเศรษฐกิจนอกภาคทางการและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการพ่ึงพิงเศรษฐกิจกระแสหลัก ประเด็นที่ควรระบุไว้ให้ชัดเจน
อีกประเด็นหนึ่ง คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 
มิได้มุ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการอย่างปฏิเสธระบบทุนนิยม หรือต่อต้านระบบทุนนิยม
หรือโลกาภิวัตน์แบบขั้วตรงข้าม เนื่องจากยังยอมรับการสะสมทุนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและความ
เจริญเติบโตของผู้ประกอบอาชีพ หากเพียงให้เป็นระบบทุนนิยมที่เริ่มต้นในระดับท้องถิ่น และกำกับ
ด้วยหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมี
คุณธรรม-จริยธรรม ความสมดุล) ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไปพร้อมกับความสำคัญ
ของปัจจัยอ่ืนที่กิจกรรมของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงใน
เศรษฐกิจนอกทางการ จึงมิใช่การเลือกเอาสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้าม เหมือนการเลือกระหว่างทุนนิยมหรือ
สังคมนิยมดังเช่นในอดีต หากเป็นการแสวงหาความพอดีของระบบทุนในบริบทใหม่ที่มีความยุติธรรม
สำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมิใช่เฉพาะสังคมมนุษย์ หากรวมทั้งความพอประมาณหรือความยุติธรรม
ต่อสรรพชีวิตในระบบนิเวศด้วย 
 นอกจากนี้ปัจจัยที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) ความคุ้นเคย 
ความเข้าใจและความเชื่อของผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการต่อเศรษฐกิจพอเพียง  2) 
“ทุน” ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งอาจเป็นทุนเงิน ทุนความรู้ ทุนสังคม 
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3) ความรู้สึกเชิงบวกต่ออาชีพ 4) การมีกลไกสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนทุนเงิน และหรือให้
ความรู้ วิธีคิด 5) วิถีชีวิตแบบเมือง (นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 97-101) 

ชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชุมชนเมืองที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการนั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลากหลายมิติมาช่วยกันประสานขับเคลื่อนจึงจะประสบผลสำเร็จได้ 
เช่น การมีแหล่งทุนให้กู้ยืมที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้กู้ การให้ความรู้ วิชาการในอาชีพ การมี
กลไกมาช่วยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับประชาชน
ในการประกอบอาชีพที่สอดประสานกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
 นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเมืองยังพบว่ามีข้อค้นพบเบื้องต้นจากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการประยุกต์ใช้มีสาระสำคัญดังนี้ 
(อภิชัย พันธเสน, 2550: 151-152) 
 1. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวน/อนุรักษ์
เพ่ือการใช้อย่างยั่งยืนนาวยาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณ ความมีสำนึกและคุณธรรม
ในการดำรงชีวิต 
 2. การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิต/การเกษตร การปรับแก้
สภาพทางกายภาพของพ้ืนดิน โดยการปรับเปลี่ยนสภาพเดิมที่มีปัญหา อาทิ ดินเค็ม ดินดาล ดิน
เปรี้ยว หรือดินที่มีน้ำขัง มีสภาพเป็นกรดให้เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพราะปลูก การ
สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 
 3. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process) และ
กระบวนการให้เหตุผลต่อวิธีการผลิต การริเริ่มการผลิตที่หลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยง โดยเฉพาะใน
เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับกระวนการรับรู้และบริโภคข่าวสาร ( Information Processing) ซึ่งจัดได้ว่า
เกี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
 4. องค์ความรู้เชิงประยุกต์ในสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีการศึกษาในประเด็น “การ
กระจายความเสี่ยง” หรือ “การบริหารความเสี่ยงต่ำ” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้กรอบแนวคิดจากกระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 4 ธ.ค. 2540 ที่ว่า “ถ้าหากว่าเราทำโครงการที่
เหมาะสม ขนาดเหมาะสม อาจจะดูไม่หรูหราแต่ว่าจะไม่ล้ม หรือถ้าล้ม ถ้ามีอันตรายก็ไม่เสี่ยงมาก” 
 5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานใน
ระดับองค์กร อาทิ สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ มีการประยุกต์ หลักการพ่ึงตนเองด้านอาหาร และ
การสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่เป็นส่วนเกิน 
 6. องค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมทางเศราฐกิจในชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากเพราะเป็นแนวทางหนึ่งในการการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนสู่การประยุกต์ใช้ต่อชุมชน ท้องถิ่นให้ตรงจุด ซึ่งมีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งจะต้องร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพ่ือเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงเพ่ื อ
แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของชุมชนได้ แนวทางนี้เรียกอีกอย่างว่า TALR ย่อมาจาก Transformation 
Action Learning Research) โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้ เชิง
ปฏิบัติการโดยชุมชน ด้วยเป้าหมายการเสริมพลังวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนท่ีตั้งอยู่บนฐานคิดทางทฤษฎีดังนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2550: 157-158) 
  - ปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดย
ชุมชน 
  - แผนงานหลักของการวิจัยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือ
การตระหนักชัดถึงพลังของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจหมายถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของ
ชุมชนโดยชุมชนเอง 

  - หนึ่งในจุดมุ่งหมายของการวิจัยคือปลุกสำนึกชุมชน (Collective Consciousness) เพ่ือ
การดำรงอยู่ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหรือสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจสองระบบ 

  - กลุ่มเป้าหมายหลักคือ สมาชิกที่ทำการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได ้
  - การวิจัยโดยชุมชนมีพลังกระตุ้นให้ชาวชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
และความสามารถของตนเองในการดำรงชีวิต 
  - การวิจัยตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการความนึกคิด ความใฝ่ฝัน ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัญหาของเรา 2. ต้องการทำอะไร? อย่างไร? 3. ทำ 

• คิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

• วิเคราะหป์ัญหาของชุมชน 

• ลำดับความสำคญัของความ
ต้องการเพื่อนำไปปฏิบัติการ 

• เสนอทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ 

• เสนอแนะการใช้ทรัพยากรชุมชน 

ชุมชนเข้ามาร่วมสร้างความเข้าใช้ 

• แนวคิดหลากหลาย 

• แนวทางมากมาย 
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ภาพที่ 2.7 การวางแผนการวิจัยเพื่อปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 
ที่มา: อภิชัย พันธเสน (2550: 158) 
 
 ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง 
จะต้องเกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นนักวิจัยท้องถิ่นร่วมกับนักวิจัยจากสถาบัน
ด้วย เพ่ือความยั่ งยืนของนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสำคัญต้องใช้หลักการทรงงาน ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลักระเบิดจากข้างใน หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็น
อย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องทำงานร่วมกับชุมชนให้สอดประสานด้วยประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันจึงจะนำมา
ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนได้ผลดีที่สุด 
 

2.2.6 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 
ผู้วิจัยขอหยิบยกลักษณะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตในสังคมเมือง

และการทำงานตามคำอธิบายของนฤมล นิราทร และคณะ (2550 : 76-78) ไว้อย่างละเอียดในแต่ละ
ประเด็นต่าง ๆ ว่า การประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐกิจที่ต้องก้าวข้ามความขัดสนและจะต้อง
มีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานด้วย ดังคำพูดที่ว่า “ถ้าไม่มีงานก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้” และ “ถ้าไม่โลภ ก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมากมายเพ่ือที่จะมีความสุข” ทั้งนี้
วิธีการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลดรายจ่าย ได้แก่ 
  - ลด ละ เลิกการเที่ยวบาร์ เธค และการเที่ยวกลางคืนทุกรูปแบบ งดของฟุ่มเฟือย

ในชีวิตและการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย  
 - สอนให้ลูกตั้งใจเรียน เพ่ือที่ผลการเรียนที่ดีจะทำให้ได้ทุนการศึกษาที่โรงเรียน ซึ่ง

เป็นทุนเรียนดีแต่ยากจน โดยการที่ลูกได้ทุนการศึกษานั้นนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่

• กำหนดยุทธศาสตรร์่วมกันของชุมชนเพื่อ
แปลความคดิให้เป็นการกระทำ 

• สร้างแผนงานปฏิบัตริะดับชุมชนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจพอเพยีง 
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เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการรักเรียนแต่ลูกได้เพ่ือเขาจะ
ได้มีอนาคตที่ด ี 

   - ลดการใช้เงินในจำนวนที่มาก เช่นเลิกซ้ือของเข้าบ้านครั้งละมาก ๆ เกิน
ความจำเป็นเนื่องจากเงินจะจมไปกับสินค้านั้น อีกทั้งของที่ซื้อเก็บเอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไป
คุณภาพของนั้นก็จะเสื่อมลง เช่น น้ำมันพืชจะเหม็นหืน สบู่ไม่หอม เป็นต้น  

2. เพ่ิมรายได้ ได้แก่ ประกอบอาชีพเสริม คือ การเก็บขยะในช่วงกลางคืน  
3. วางแผนในการใช้จ่าย ทำให้สามารถคำนวณหรือประเมินรายจ่ายของแต่ละเดือน

ได ้
 - รู้ว่าของใช้ในบ้านแต่ละอย่างจะสามารถใช้ได้นานแค่ไหน เช่น ใช้สบู่

สัปดาห์ละก้อน น้ำมันเดือนละขวด สามารถคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าแต่ละชนิด ทั้งที่
ขายในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ หรือที่ตลาดนัด จนสรุปได้ว่า ซื้อยี่ห้อไหน และซื้อที่
ไหนถึงจะคุ้มกว่ากัน เช่น การซื้อของที่ตลาดนัดคุ้มกว่าการไปห้างสรรพสินค้า เนื่องจากไม่
ต้องเสียค่ารถ และไม่นำตนเองไปสู่บรรยากาศที่ยั่วยุให้เกิดความอยากได้สิ่งอ่ืน ๆ เวลาเดิน
ห้างสรรพสินค้า  

 - เปรียบเทียบระหว่างการทำกับข้าวกินเองกับการซื้ออาหารถุงซึ่งจะมีการ
คำนวณว่าแบบไหนจะประหยัดกว่ากัน เช่น ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวไม่มากแค่สองสามี
ภรรยา การทำกับข้าวจะไม่คุ้ม  

 - แจกแจงรายจ่ายเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป และจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยมุ่งให้มีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน 

4. มีกลไกและวินัยในการออมเงิน 
 - เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อลูก เพราะจะถอนยาก แต่จะได้บังคับตนเองฝากให้ลูก

ทุกเดือน 
 - แบ่งเงินรายได้ของแต่ละเดือนเป็นส่วน ๆ เช่น ครึ่งหนึ่งฝากธนาคาร อีก

ครึ่งหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายทั่วไป 
5. พ่ึงตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 - ยึดมั่นกับค่านิยมที่ว่า ความขยันและอดทนจะทำให้สามารถมีรายได้ของ

ตนเองได้และไม่ต้องหันไปพ่ึงใคร ดังนั้นต้องอดทนกับการทำงานด้วยลำแข้งของตนเอง 
ทำงานให้พออยู่พอกิน และถ้าจำเป็นจริง ๆ ก็ไม่อยากไปกู้ใคร 

 - สอนให้ลูกให้พ่ึงตนเองเสมอ เช่น หากลูกอยากได้ของเล่นให้ทัดเทียมกับ
เพ่ือนที่โรงเรียน เช่น เกมส์กด ก็จะให้ลูกเก็บเงินค่าขนมวันละเล็กวันละน้อยเพ่ือซื้อของที่ลูก
อยากได้ด้วยตนเอง และหากเงินยังไม่พอแม่ก็จะช่วยสมทบทุนเล็กน้อย 
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6. ดำเนินชีวิตตามอัตภาพแบบพอประมาณ 
 - ยับยั้งความคิดที่จะขยายกิจการ เนื่องจากเสี่ยงมากข้ึน และต้องกู้หนี้ยืมสินผู้อ่ืน 
 - ไม่ซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่นหรือตามเพ่ือน แต่แต่งกายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วภายใต้วิธีคิด

แบบ “ยั้งไว้ก่อน” 
 - ไม่คิดเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่น พอใจในสิ่งที่มี 
7. ยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิต 
 - ไม่กดดันลูกให้เรียนโรงเรียนดี หรือเรียนพิเศษ แค่ขอให้เขามีความสุขกับการเรียน

ก็พอ 
 - ให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลและใกล้บ้านโดยไม่ต้องเป็นโรงเรียนดังก็ได้ เวลากลับมา

จากโรงเรียนจะได้มาเจอกันเร็ว ๆ  
8. รักษาแหล่งสนับสนุนทางสังคม สร้างเครือข่าย 
 - สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า จนมีลูกค้าประจำที่รู้จักกัน เป็นกันเองและสนิทกัน 
 - บริการลูกค้าให้ดีที่สุดจนสนิทกันเหมือนคนใกล้ชิดในครอบครัวและเป็นลูกค้า

ประจำกัน 
 - สร้างเครือข่ายใหม่ ๆ สร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าโดยต้องพูดดี ๆ มีอัธยาศัยดีกับ

ลูกค้า 
 - มีน้องสาวช่วยเลี้ยงลูกเล็ก ๆ ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างคนอ่ืนเลี้ยงและจะได้ทำงานหา

เงินได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงลูก 
ทั้งนี้ปัจจัยเอ้ือให้การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นไปได้ ดังนี้ 
1. เงื่อนไขเบื้องต้นคือต้องพ้นจากความขัดสน และหาเลี้ยงตนเองได้ “จะพอเพียงไม่ได้ถ้าไม่

มีงานทำ”  
2. สมาชิกในครอบครัวควรมีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่ม (กลุ่มสนทนาในการวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 

3. การมีค่านิยมไม่เป็นหนี้ ไม่เป็น “ราชาเงินผ่อน” 
4. มีสวัสดิการพ้ืนฐานจากรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท อันจะช่วยในแง่การลดรายจ่ายในการ

รักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ 
สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองมักจะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย รู้จักการออม รู้จักพ่ึงตนเองไม่
เบียดเบียนคนอ่ืน ดำเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด สามารถเกื้อกูลกันและกันได้ประสบพบกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากการ
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ประยุกต์มีความเป็นไปได้จะสำเร็จในชุมชนเมืองต้องมีพ้ืนฐานชีวิตให้หลุดจากความขัดสน
ก่อน และฝึกกระบวนการคิด และปฏิบัติตามวิถีแบบคนพอเพียงทั้งตน ครอบครัวและชุมชน
ไปพร้อมกันด้วย 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 
 2.3.1 ความหมายของชุมชน 

 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง 

หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์

ร่วมกัน (ชุมชน, 2555: ออนไลน์) ส่วนแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2538: 14) ที่ได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการดำรงรักษา

คุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย เช่น ชุมชน หรือหมู่บ้านใน

ชนบท เป็นต้น นอกจากนี้แนวคิดของจินตนา สุจจานันท์ (2549: 44) ที่กล่าวไว้ว่า คนที่อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน นั่นเอง มีลักษณะของความหมายใกล้เคียง

กัน ส่วนราษฎรอาวุโส คือ ประเวศ วะสี (2541: 32) ได้ให้ความหมายของความเป็นชุมชน ไว้ว่า การ 

ที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ือ

อาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน มีการจัดการเพ่ือให้เกิด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ทั้งนี้ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536: 23-25) ก็ได้ให้ความหมาย

ของชุมชน ไว้อย่างน่าสนใจว่า การอยู่รวมกันของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง เพ่ืออาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดำรงชีวิต โดยเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้

ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของ

ชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

นอกจากนี้สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526: 6) ได้กล่าวถึงชุมชนที่หมายรวมถึง องค์การ

ทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึง

ความต้องการพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้  

เช่นเดียวกับดันแฮม ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า กลุ่มมนุษย์ กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลำเนา อยู่

ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกันและกัน และมีส่วนสำคัญของชีวิต
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ทั่ว ๆ ไปอย่างเดียวกันเช่นมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแห่งการพูด (ดันแฮม, 2555: 

ออนไลน์) และมีทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของสมสมัย เอียดคง ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง 

ถิ่นฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้มีพ้ืนที่อ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทำ

กิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่น มีจิต

วิญญาณและ ความผูกพันอยู่กับ พ้ืนที่แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 

2555: ออนไลน์ ) ส่วนเพคก์ ได้กล่าวต่างออกไปว่าชุมชนเป็นเพียง ปัจเจกชน  ซึ่ งเรียนรู้ถึ ง

ความสัมพันธ์ของความซื่อสัตย์และเป็นผู้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้น  และมี

ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์และเกื้อกูล โดยมองว่าชุมชนที่ดีนั้น ไม่ใช่

จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย หรือไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างง่าย ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า ๆ 

เพราะชุมชนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นจะต้องหาหนทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่

ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุขเพ่ือชุมชนนั้นจะสร้างความเป็นชุมชนได้อย่างสำเร็จ  ความรู้สึกของ

สมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย (เพคก์, 2555 : ออนไลน์) ส่วนภูสิทธ์ ขันติกุล (2552: 

16) ได้สรุปความหมายชุมชน ไว้ว่าชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มี

ปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนวทางการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน มีพ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนแน่นอน มี

ความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย 

  
 
2.3.2 ลักษณะของชุมชน 

 ประเวศ วะสี (2541: 13) ได้สรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่า ชุมชนมีทั้งเป็นกลุ่มคนขนาดเล็ก 

ไม่กี่คนไปจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ หรือทั้งโลก และอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 

ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในแวดวงวิชาการ ในหมู่สงฆ์ ชุมชนทางอากาศ เพราะใช้วิทยุติดต่อสื่อสาร

กัน ชุมชนทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2545: 

22-23) 

 1) การร่วมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม (Social 

Group) กล่าวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันทางสังคม (Social 

Interaction) เอ้ืออาทรต่อกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างของประชากร

ประกอบด้วย เพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพโยกย้ายถิ่น เป็นต้น 
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 3) มีอาณาบริเวณ (Area) สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกและกลุ่มสังคม ส่วนขนาดของชุมชนอาจมีทั้งขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกในกลุ่มสังคมและขนาดของอาณาบริเวณเป็นสำคัญ 

เช่น เผ่าชน ครอบครัวละแวกบ้าน (Neighborhood) หมู่บ้าน ตำบล ไปจนถึงประเทศและ

โลก 

 4) มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพ่ือ

ควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน เช่น บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) 

สถาบันทางสังคม (Social Institution) และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 

 5) สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือมีการ

ติดต่อสัมพันธ์กันมีความสนใจทางสังคมร่วมกัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีความสนิทสนม

กัน มีความสัมพันธ์แบบพบปะกันโดยตรง (Face to Face) ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ชีวิตในด้าน

ต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ หรือแบบตัวใครตัวมัน 

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตร่วมกัน 

 7) สมาชิกได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน 

 8) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือทำให้มี

ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

 นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 9-12) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามประเภทของ

ชุมชนซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะของชุมชนลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) แบ่งออกเป็น 

6 ชุมชน โดยพิจารณาจากการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 

2457 ได้แก่ 

  - ชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลายบ้านในท้องที่เดียวกัน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 
5 บ้านหรือยึดเอาท่ีจำนวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได ้
  - ชุมชนเขตสุขาภิบาล ต้องคำนึงถึงเนื้อที่ของเขตควรมีขนาดประมาณ 1-4 ตาราง
กิโลเมตร มีร้านค้าอย่างน้อย 10 ห้อง ประชาชนในเขตมีอย่างน้อย 1,500 คน สามารถจัดตั้งเป็นเขต
สุขาภิบาลได้ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลตำบล ชุมชนเขตสุขาภิบาลที่มีความเจริญ มีความหนาแน่นยก
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยมีการจัดสาธารณูปโภคมากข้ึนและการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น 
และลักษณะจะเป็นชุมชนใหญ่และมักจะอยู่ในเขตอำเภอ 
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  - ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ชุมชนที่มีราษฎรในท้องที่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ซึ่ง
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมักจะตั้งในเขตของตัวจังหวัดตั้งอยู่ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลนคร ชุมชนจากเทศบาลเมืองสามารถยกฐานะขึ้นมาเป็น
เทศบาลนครได้โดยท้องที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ชุมชนในเขตเทศบาลนครมักจะเป็นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของการบินพาณิชย์และอ่ืน ๆ 
  - ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นมากและ
เป็น เอกนคร (Primate City) มีการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชาชนมีอยู่อย่างหนาแน่น 
 2. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activity) แบ่งออกเป็น 5 ชุมชน 
ได้แก่ 
  - ชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการค้า เช่นตามหัวเมืองต่าง ๆ อาจ
เป็นอำเภอเมือง หรือตำบล มักจะมีร้านค้าจำหน่ายของใช้ประจำวัน และตลาดสด จำหน่ายอาหารผัก
สดในตอนเช้า เป็นต้น 
  - ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง ชุมชนที่เกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมหรือเส้นทางขนส่งทาง
รถยนต์ ทางเรือ หรือทางอากาศ มักจะมีรายอาหาร ร้านกาแฟและร้านข้าวแกงให้บริการแก่ผู้โดยสาร 
  - ชุมชนเขตอุตสาหกรรม จะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ และบ้านของ
คนงานจะอยู่ในเขตของชุมชนอุตสาหกรรม  
  - ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ 
เช่น ชุมชนในเขตตัวเมืองหากใหญ่ จะเป็นชุมชนศูนย์กลางของการท่องเที่ยว 
 3. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation) แบ่ง
ออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 
 อนึ่งความเป็นชุมชนเป็นคำที่มีความเป็นนามธรรมซึ่งอาจเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิ 
อุดมการณ์ อำนาจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น หรืออาจเกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะ ดังนี้ (อานันท์ กาญจน
พันธุ์, 2543 อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 71-74) 

 1) ทุนทางสังคม ได้แก่ วิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน 
เช่น การจัดการใช้ทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยวิธีคิด
เชิงซ้อน ระบบความรู้ ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ที่กำกับการใช้ความรู้ เช่น จารีตประเพณี กฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ทางสังคม โดยมีองค์กรเข้ามาทำหน้าที่จัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การจัดการทุน 
เป็นต้น 
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 2) คุณค่า เป็นเรื่องของความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือกัน การให้คุณค่ากับ
สิ่งที่ เป็นของจริง เช่น เรื่องข้าวปลาอาหาร สำคัญกว่าเรื่องความซื่อสัตย์ หรือการให้
ความสำคัญกับจริยธรรมของการยังชีพ เช่น การพ่ึงตนเองในการผลิต การบริโภค ซึ่งคุณค่า
เหล่านี้เป็นคุณค่าในจารีตดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น 

 3) ความเป็นสังคมจำเป็นต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน ทั้งคนชั้นกลาง ผู้ใช้
แรงงานเกษตรกร ชนกลุ่มน้อย ที่แตกต่างทางศาสนา ความเชื่อหรือประเพณี วัฒนธรรม การ
เคลื่อนไหวหรือปรากฏการณ์ของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น สะท้อนว่า ยังมีตัวตนอยู่จริงในชุมชน 
อีกมุมหนึ่งอาจเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ ( identity) ปรากฏในหลาย
รูปแบบหลายความหมาย เพ่ือให้คนอ่ืนรู้ว่า เราเป็นใคร ซึ่ งเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับมิติ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือสิทธิ นั่นคือการยอมรับว่าตัวเองมีความชอบธรรม 

 4) การปรับตัว ความเป็นชุมชนจะเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อำนาจและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีทั้งกลมกลืนและขัดแย้ง เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ และผลิตใหม่ได้ 
ไม่ใช่เรื่องของหน่วยที่อยู่ติดพ้ืนที่ แต่ปรากฏในหน่วยความสัมพันธ์ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
จนเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางและอยู่ในความสัมพันธ์กับรัฐและตลาด ความเป็นชุมชนจึงเป็น
เรื่องของความขัดแย้งและการปรับตัวด้วย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่า 

อำนาจ 

การปรับตัว 

- ความเป็นมนุษย ์
- เอื้ออาทร 

- วธิีคิด ระบบความรู ้
การจัดการ(เชิงซ้อน) 
- กฎเกณฑ ์
- องค์กร/สถาบัน 

- ขัดแย้ง/กลมกลืน 
- กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใหม่ 

สิทธิ - 
(ความชอบธรรม) 

- อัตลักษณ ์(สถานภาพทางสังคม เพศ 
ชาติพันธุ์ ศาสนา) 
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ภาพที่ 2.8 ความเป็นชุมชน 
ที่มา : อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543, อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 71) 
 

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (2548: 16) ได้สรุปลักษณะของชุมชนจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
หลังสมัยใหม่เกี่ยวกับชุมชนไว้ว่า ลักษณะของชุมชนและความเป็นชุมชนหลังสมัยใหม่จะเกิดขึ้นจาก
รูปแบบทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ ชีวิตประจำวัน เครือข่ายมิตรภาพที่ไร้พรมแดน ปฏิกิริยาตอบสนอง 
ความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักในขีดจำกัด (ท่ีไม่มีขีดจำกัด) ชุมชนในรูปแบบนี้จึงไม่เพียงเป็น
สิ่งที่ปรากฏให้เห็น (Presence) หากแต่เปิดกว้างสำหรบสิ่งที่หายไป (Absence) และลื่นไหนไปมาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับคนอ่ืน ๆ และเติมเต็มความเป็นชุมชนด้วยสุนทรียศาสตร์และ
วัฒนธรรมจากทางเลือกของปัจเจกบุคคลที่หลากหลายและกระจัดกระจายในสังคม นอกจากนี้ เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 42-64) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยม ประกอบด้วย
ลักษณะสำคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

1) ชุมชนที่มีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จักกัน ทำให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อกัน 
2) ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกด้าน 
3) ชุมชนที่รวมตัวตามความสนใจร่วมกัน 
 - กลุ่มที่มีความสนใจประเด็นต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ คนในพ้ืนที่นั้น ๆ จะ

รวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนประจำตรอก ซอก ซอย เพ่ือร่วมกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ใน
พ้ืนที่ของตน เป็นต้น 

 - กลุ่มที่มีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นชุมชนใน
แนวตั้ง ซึ่งจะรวมตัวเพ่ือทำกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตนและคนในกลุ่ม ๆ เช่น ชมคนรัก
ดนตรี กลุ่มเพื่อนสลัม เป็นต้น 

4) ชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5) ชุมชนที่สมาชิกผูกพันตัว ซึ่งแนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับความผูกพันตัวมากเป็นพิเศษ 

เพราะสมาชิกที่ผูกพันตัวจะเป็นขุมกำลังแท้จริงของชุมชน ชุมชนใดยิ่งมีสมาชิกผูกพันตัวมาก ชุมชน
นั้นยิ่งแข็งแกร่ง และสามารถทำสิ่งที่มีประโยชน์ส่งผ่านไปถึงสังคมภายนอกได้มากยิ่งขึ้น การผูกพันตัว
ของสมาชิกจะเป็นคำตอบของความสำเร็จในการธำรงรักษาชุมชนเอาไว้ตอไปภายภาคหน้า 

6) ชุมชนที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
7) ชุมชนที่รับผิดชอบแก้ปัญหาตนเองก่อนพึ่งพารัฐ 

ทุนทางสังคม 
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8) ชุมชนที่เชื่อมโยงกับสังคม 
9) ชุมชนที่พลวัต เป็นชุมชนที่ต้องพร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ 

เพ่ือเตรียมชุมชนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
10) ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
11) ชุมชนที่มีการถ่ายทอดแบบแผนการดำเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้ความสำคัญ

กับการดำรงอยู่ของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีลักษณะเป็น ชุมชนที่ยั่งยืน (sustainable 
community) กระบวนการถ่ายทอดวิถีการดำรงชีวิต (socialization) จะช่วยรักษาแบบ
แผนการปฏิบัติของชุมชน (pattern maintenance) ให้คนรุ่นต่อไปรับรูปและเข้าถึงแนวทาง
ปฏิบัติอย่างถูกต้องในชุมชน 

12) ชุมชนที่มีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ซึ่งชุมชนต้องมีจุดสนใจที่สำคัญ
ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งจุด แต่เรื่องอ่ืน ๆ สามารถมีความหลากหลายได้ไม่จำกัด 

13) ชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อน ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย ๆ หรือชุมชนย่อย จะช่วยให้สมาชิก
ของชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและอย่างใกล้ชิด เกิดการแบ่งปันและลงลึกใน
รายละเอียดของชีวิต มีความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยบรรยากาศของ
คามรักความผูกพัน สมาชิกแต่ละคนได้รับการเอาใจใส่ในทุกด้านอย่างครบถ้วน 

การจัดโครงสร้างชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อนหรือชุมชนย่อย เช่น โครงสร้างจำนวนคน
ระดับ 300 หรือระดับชุมชนนิยม จะมีลักษณะดังนี้ 

 - เป็นระดับที่รู้จักกัน ไม่จำเป็นต้องสนิทสนมอย่างที่สุด แต่ยินดีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ สามารถดูแลกันเองภายในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทุกคน  

- มีความหลากหลายของประเภทกลุ่มคน เช่น คนทำงาน นักเรียน แม่บ้าน 
- หล่อหลอมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างจากภายนอกสร้าง

เอกลักษณ์ร่วมที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน เช่น กลุ่มคนรักนกเขา เป็นต้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่า ชุมชนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ตามพ้ืนที่ตั้ง และกลุ่มคนที่อยู่อาศัย ซึ่งชุมชนเป้าหมายการวิจัยนี้จะมีลักษณะของชุมชนเมือง
ของพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของคน แต่มีลักษณะของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่มีลักษณะยึดการดำรงชีพ
ตามแบบประเพณีดั้งเดิมที่ติดตัวมาในถิ่นเดิมด้วย 

 
 2.3.3 ประเภทของชุมชน 
 ลำพอง บุญช่วย (2524: 6) ได้แบ่งชุมชนตามจำนวนประชากรไว้ 7 ประเภท ได้แก่ 1) 
หมู่บ้านเล็ก (ประชากรไม่เกิน 250 คน) 2) หมู่บ้าน (ประชากรระหว่าง 250-1,000 คน) 3) เมือง 
(ประชากรระหว่าง 1,000-5,000 คน) 4) นครเล็ก (ประชากรระหว่าง 5,000-25,000 คน) 5) นคร
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ขนาดกลาง (ประชากรระหว่าง 25,000-100,000 คน) 6) นครขนาดใหญ่  (ประชากรระหว่าง 
100,000-1,000,000 คน) และ 7) มหานคร (ประชาชนมากกว่า 1,000,000 คน) ส่วนสนธยา พลศรี 
(2545: 31-33) ได้อธิบายการแบ่งประเภทชุมชนไว้ตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มี 2 
ประเภท ได้แก่  

1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท ซึ่งมีความ
หนาแน่นของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากร
มาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ หรือปัจเจกบุคคลสูง 
ทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือเป็นทางการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมีความ
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ และขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ที่
แต่ละคนจะได้รับ เป็นต้น นอกจากนี้ ณรงค์ เส็งประชา (2528: 138) ได้อธิบายชุมชนเมืองว่า เกิดขึ้น
ได้ในหลายลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เจริญก้าวหน้าขึ้น และเสื่อมลงและถูก
แทนที่โดยผู้คนที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 - การแบ่งแยก (Segregation) เช่น ย่านค้าปลีก ย่านค้าเครื่องเหล็ก 
 - การบุกรุก (Invasion) เช่น การบุกรุกของคนร่ำรวยเข้าไปแทนที่คน

ยากจน การบุกรุกของผู้คนเข้าไปตั้งร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมย่านที่พักอาศัย การรื้อถอนแหล่ง
เสื่อมโทรมเพ่ือใช้เป็นสถานที่ราชการ  

 - การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง (Decentralization)  เนื่องจาก
ความหนาแน่นของประชากรสูง ที่ดินราคาแพง ผู้คนไปอาศัยอยู่ชานเมืองมากกข้ึน 

 - การเดินทางเข้าออกประจำ (Routinization) การเคลื่อนย้ายของผู้คน
แบบเดินทางไป-กลับเป็นประจำ ระหว่างบ้านพักอาศัยกับสถานที่ทำงาน ปัจจุบันมีปริมาณสูงมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการแบ่งชุมชนตามระดับของการพัฒนา ไว้ 5 ประการ ดังนี้ (สนธยา 
พลศรี, 2545: 34-35) 

1) ชุมชนด้อยพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกยังไม่พร้อมในการพัฒนา ด้อยการศึกษา 
ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเหนือปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพันธ์ และการโต้ตอบกันทางสังคม มุ่งผลประโยชน์ของตนเป็น
สำคัญ 
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2) ชุมชนพร้อมพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกมีความพร้อมพ้ืนฐานใน
การพัฒนา เช่น มีการศึกษาสูง ยอมรับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล 
มีความสัมพันธ์ทางสังคมและการโต้ตอบต่อกันทางสังคม มีผู้นำ มีกลุ่มและองค์กร
เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกัน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัว เป็นต้น 

3) ชุมชนกำลังพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือรวมใจผนึกกำลัง
กันเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรใน
ชุมชน และนอกชุมชนทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
กับชุมชน  

4) ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจากชุมชนกำลังพัฒนา
ปัจจัยทางการพัฒนาทั้งบุคคล ทรัพยากร ผู้นำ กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มี
ความรู้ความเข้าใจ ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ 
นำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้อย่างลุล่วงและไม่มีผลกระทบในทาง
เสียหาย 

5) ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ สามารถดำรงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชน
เอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพาชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  

การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนามีลักษณะดังภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 2.9 การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนา 
ที่มา : สนธยา พลศรี (2545: 35) 
 
 สรุปได้ว่า ระดับของชุมชนที่น่าสนใจในการแบ่งของนักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชน
เมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย หรือชุมชนด้อยพัฒนา กำลังพัฒนาและ
พัฒนา 
 
 2.3.4 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 
  นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 101-102) ได้อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเป็นผล
มาจากการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะ
ลึกที่เขตดินแดงไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองทำให้เกิดเป็นจุดอ่อนบางประการใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ที่ผู้อยู่อาศัยมีความแปลกแยกกันสูง 
ต่างคนต่างอยู่ รู้จักกันน้อยมากจากเงื่อนไขของสภาพที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิต ทำให้บุคคลมีพ้ืนที่ของ
ความสัมพันธ์เชิงสังคมที่จะช่วยลดความเครียดจากความแปลกแยก แตกต่าง อย่างจำกัด นอกจากนี้
ยังมีข้อจำกัดของบริบทเมืองอีกประการคือ ลักษณะที่พยายามสร้างแบบแผนที่ เหมือนกัน 
(Convergence) ทำให้เกิดข้อจำกัดในบางมิติและพ้ืนที่ที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายอันเป็น
ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก บริบทเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยเชิงบวก

5.ชุมชนพัฒนา

4.ชุมชนเร่งรัดพัฒนา

3.ชุมชนก าลังพัฒนา

2.ชุมชนพร้อม
พัฒนา

1.

ชุมชนด้อย
พัฒนา
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ต่อเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งมีลักษณะหลากหลายสูง (Divergence) โดยเฉพาะในบริบทของเขต
ดินแดงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนทางของความหลากหลาย เช่น เป็นที่รวมของหน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน แหล่งบันเทิงยามราตรี ที่อยู่อาศัย เป็นเส้นทางต่อรถโดยสารประจำ
ทาง เป็นต้น จึงเป็นสถานที่รวมคนต่างระดับ รายได้ การศึกษา รสนิยม ภูมิลำเนา ความหลากหลายที่
ปรากฎชัดเจนอีกประการคือ ความหลากหลายของชนิดอาหาร รูปแบบการจำหน่าย มีทั้งหาบเร่แผง
ลอย ร้านกาแฟ หรูหรา ภัตตาคาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เอ้ือให้เศรษฐกิจนอกภาคทางการโดยเฉพาะ
การผลิตอาหารอยู่รดได้มากขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมการกินของสังคมไทยมีพ้ืนฐานความหลากหลาย
อย่างยิ่ง ส่วนในระดับบุคคล พบว่าผู้มีความสามารถในฝีมืออาหาร และอัธยาศัยดี สามารถอยู่รอด 
“ขาดหมดทุกวัน” ได้อย่างน่าแปลกใจ  
 ชี้ให้เห็นว่า วิถีชีวิตแบบเมือง จะมีลักษณะของผู้ที่แตกต่างในลักษณะการดำรงชีวิตกันอย่าง
มาก ซึ่งจะสามารถเห็นได้ในตลอดเวลาว่า ในชุมชนหนึ่งจะมีทั้งคนรวย คนจน คนมีกินทุกมื้อ คนอด
อยาก คนมีที่หลับนอนสบาย คนไร้ที่พักพิง(นอนข้างถนน ตามป้ายรถเมล์) มีความหลากหลาย ความ
แปลกแยกแตกต่างทางสังคมจำนวนมากมาย ลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน ความต่างคนต่ างอยู่จะ
มากในชุมเมือง ความเห็นแก่ตัว ความเร่งรีบ วิถีการกินแบบรวดเร็ว อยู่กับการทำมาหากินเป็นหลัก มี
เงินตัวกลางในการกระทำต่าง ๆ ของการดำรงชีพ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะที่สะท้อนของการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง
เป็นจำนวนมาก ดังผลการวิจัยของกลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555: 5) ชี้ให้เห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว ไว้ว่า 
ชุมชนหลวงวิจิตรเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลองหลวงวิจิตร ซึ่งเป็น “ลำราง” หรือ
คลองขนาดเล็ก พ้ืนที่ชุมชนรวมทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรอยู่ 27 
หลังคาเรือน บ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ค่อนข้างแออัด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นคงด้วยแผ่นไม้เก่า ๆ และ
สังกะสีเก่าตามกำลังของชาวบ้านที่จะหาได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้าง หรือรับจ้าง
ในโรงงานและห้างร้านในบริเวณใกล้เคียงและบางส่วนทำอาชีพค้าขาย ขับรถมอเตอร์ไซคืรับจ้าง และ
รับจ้างปักเลื่อมชุดของนักแสดง ทั้งนี้มีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นลักษณะของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชน
ต่าง ๆ กระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนี้  (กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 24-25) 
 1. ไม่มีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย คนจนเมืองส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนที่ตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย บางชุมชนมีการทำสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีกับเจ้าของที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล การไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิในการครอบครองที่อยู่อาศัยของชาวชุมชน ทำให้ชาวชุมชนมีความ
กังวล และหวาดกลัวต่อนโยบายการไล่รื้อของผู้อ้างสิทธิในที่ดินที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการการใช้ที่ดินที่นับวันจะสูงขึ้นตามมูลค่าของที่ดิน 
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 2. ความยากจนเป็นสาเหตุหลักของการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง คนจน
เมืองในหลาย ๆ ชุมชนต่างเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ต่างจังหวัด ส่วนมากจะเป็นคนจนที่ประสบกับ
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเดิม และแสวงโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่จึงเดินทางเข้า
แสวงโชคในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม คนจนที่มีต้นทุนเดิมทั้งเรื่องการศึกษา ทุน และเครือข่าย
น้อย ส่วนมากต้องประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน รายได้ของครอบครัวจะไม่มากพอที่จะ
หาที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงพาครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ต้อง
จ่ายเงินหรือที่เช่าราคาถูก บางครั้งคนจนที่เคยอยู่อาศัยต้องกลายเป็นผู้บุกรุก และถูกไล่รื้อให้ออกจาก
พ้ืนที่ จนทำให้มีการรวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศัยให้มีความมั่นคงมากขึ้นในหลาย
ลักษณะ เช่น การทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว หรือโครงการโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตาม คนจนอีก
ส่วนมากยังเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความหวาดวิตกต่อการไล่รื้อตนเองและครอบครัวออกจากที่อยู่อาศัย
ต่อไป 
 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทำให้คนจนต้องซื้อสาธารณูปโภคราคาแพง  คนจนเมืองที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งหมดในประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่
ราคาแพงมากกว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่นต้องซื้อน้ำประปา และไฟฟ้าราคาแพงมากกว่าคน
อ่ืน ๆ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยินยอมที่จะจ่ายน้ำประปาและฟ้าให้กับครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย คนจนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งหมดต้องทำ คือ การขอต่อน้ำประปา 
และต่อไฟฟ้าจากผู้ที่มีน้ำประปาและไฟฟ้าซึ่งเป็นเจ้าของสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ 
และจะเป็นราคาที่สูงกว่าครัวเรือนที่มีมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าของตอนเองมาก นอกจากนี้ การไม่มี
กรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง เมื่อเด็กจะเข้าโรงเรียน หรือผู้ใหญ่จะไปทำงานต้องไปขอ
อาศัยขอใส่ชื่อในทะเบียนบ้านของคนอ่ืน ๆ ทำให้คนจนเหล่านั้นต้องเผชิญกลับความลำบากในการ
ดำรงชีวิตที่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนเป็นอย่างมาก 
 4. คนจนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอน คนจนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากคนจนเมืองเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานที่ขาด
โอกาส เช่น เรียนหนังสือน้อยทำให้มีโอกาสในการเลือกงานได้น้อย มีทุนน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังไม่มีแหล่งทุน การประกอบอาชีพของคนจนเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพ
อิสระที่ลงทุนน้อย เช่น แรงงานรับจ้างรายวัน เก็บของเก่า บริการขับรถ หรือขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ซึ่งรายได้ที่ได้รับจะเป็นรายได้รายวัน และมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งเมื่อไม่ได้ทำงานจะทำให้ไม่มี รายได้ 
ในขณะที่มีรายจ่ายต้องจ่ายเป็นประจำเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ การที่คนจนมีรายได้น้อยและ
ไม่แน่นอน ทำให้พวกเขาไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเมื่อไม่สามารถทำงานได้ พบว่า คนจน
เมืองส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมากยิ่งขึ้น เนื่องไม่มีรายได้ ในขณะที่มีภาระที่ต้องใช้จ่ายจึงต้องหยิบยืมเงิน
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จากนายทุน หรือคนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งส่วนมากจะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูงมากกว่าการกู้ยืมใน
ระบบในประกรกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้คนจนจะยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ลำบากมากยิ่งขึ้น 
 ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะความเป็นคนเมืองที่อาศัยอยู่ ในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะ
เป็นพื้นที่แออัด ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีอาชีพที่หลากหลาย ลักษณะต่างคนต่างอยู่ มีวัฒนธรรมที่
หลากหลาย มีความสัมพันธ์ในลักษณะทุติยภูมิ ประชากรมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่แน่นอน 
ความเอ้ือเฟ้ือกันน้อย แข่งขันกันสูง เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยทั่วไปมีดังนี้ (วรวุธ 
สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2549: 37) 
 1. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าเป็น
การส่วนตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้น ความสนิทสนมรักใคร่และความ
จริงใจต่อกันมีน้อย 
 2. ความผูกพันกันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันกันกับเพ่ือนบ้านมีน้อย
มาก แม้บ้านติดกันอาจไม่รู้จักกันก็ได้ ทั้งนี้เพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัว มี
ภาระท่ีต้องทำมาก ไม่ค่อยมีเวลาสังสรรค์กัน 
 3. อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย ต่างคนต่างมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป แต่ละคนก็มีความ
ชำนาญพิเศษในอาชีพของตน ซึ่งต่างกับชาวชนบท 
 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นทำให้เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
 5. เป็นศูนย์รวมของการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้าและอ่ืน ๆ  
 6. ชาวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันทำ เพราะมักจะมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ที่มีอาชีพนักบัญชี ก็คงซ่อมแซมบ้าน
ของตนเองไม่ได้ ปรุงอาหารเองอาจไม่เป็น ผิดกับชาวชนบทซึ่งมักจะช่วยตนเองได้มากกว่า 
 7. เป็นสังคมที่มีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร และเมือง
หลักของแต่ละภูมิภาคเพราะมีสิ่งจูงใจมาก ทำให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาในเมือง 
 8. คนในเมืองไม่ค่อยมีความเห็นใจและไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ทั้งนี้เพราะการที่ต้องแข่งขัน
ยิ่งชิงกัน 
 9. ค่านิยมบางประการที่สังเกตเห็นได้ เช่น ความโอ่อ่า วัตถุนิยม เป็นต้น 
 ลักษณะที่ กล่ าวมาข้างต้นน่ าจะสามารถสั งเกตเห็น ได้ ในชุมชนเมืองใหญ่  ๆ เช่น 
กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ย่อมไม่ต่างจากชุมชนเมืองอ่ืน ๆ 
เนื่องจากชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัย มีอาชีพที่หลากหลาย มีวิถีการดำเนิน
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ชีวิตที่เร่งรีบ มักเป็นครอบครัวเดี่ยว พฤติกรรมการกินไม่ค่อยตรงเวลาตามสะดวกและนิยมอาหารจาน
เดียวเป็นหลัก ดังผลการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โดยภูสิทธ์ ขันติกุล (2552: 152-155) พบว่า ในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเป็นพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่
พ้ืนที่จะปลูกเป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยมากกว่าการที่จะปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดังนั้นอาชีพในชุมชน
ของคนในพ้ืนที่ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ
และพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนใน
ชุมชนด้วย คนส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน การรับประทานอาหารมักจะไม่เป็นเวลาที่ตายตัว เน้น
ความสะดวกของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ส่วนอาหารจะเป็นอาหารที่รวดเร็วใช้เวลาทำไม่มากนัก เช่น 
อาหารตามสั่ง ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดกระเพรา ข้าวผัด ผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นต้น  
ลักษณะสภาพทั่วไปของบ้านเรือนและสถานต่าง ๆ ในชุมชน จะพบว่า บ้านเรือนของประชาชนจะ
สร้างติดกนัซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งอาคารพานิชย์ (พักและค้าขาย) และลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ 2 ชั้น (ท่ี
พักอย่างเดียว) รวมถึงลักษณะที่เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว (ที่พักอย่างเดียว) มีสิ่งอำนวยความสะดวก
มากมายนับเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ตู้
ไปรษณีย์ในชุมชน ระบบไฟฟ้าในชุมชน ระบบน้ำประปาที่ใช้ในชุมชน ร้านของชำ, ร้านอาหารตามสั่ง, 
ร้านซ่อมและร้านซักรีด มีศูนย์สุขภาพประจำชุมชนและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ มีร้านเสริมสวย/ความ
งาม มีร้านคาราโอเกะหรือสถานบันเทิง 
 การเป็นดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ ประชาชนมักจะเกิดการใช้ชีวิตแบบคนเมืองตาม
แบบสมัยนิยมอย่างชัดเจนมีให้เห็นมากขึ้นเสมอ มีการใช้วัตถุนิยมทันสมัยมากขึ้น ติดความเป็น
ผู้บริโภคนิยมสูงขึ้นตามลำดับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชน ทำให้วิถีชีวิตของแต่ละ
ครัวเรือนตกอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างต้องดิ้นรนทำมาหากิน พยายามให้พลังกาย พลัง
ปัญญาของตัวเองเลี้ยงชีพจนละเลยความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย แบบวิถีชีวิตทางสายกลางของพุทธ
ศาสนา แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามา
แทนที่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนจนทำให้สิ่งดีงามเริ่มเลือนหายไปจากคนในชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ชัดเจน (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2552: 161) ทั้งนี้มักจะเกิดลักษณะการควบคุมทางสังคมของคนในชุมชน
เมืองจะยากขึ้นในอนาคต เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2552: 165) 

1. เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน ขาดจิตสาธารณะในการให้
ความร่วมมือ เนื่องจาก ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้เยาวชนเริ่มหนีห่างจากครอบครัวและชุมชน มี
ความเป็นตัวเองสูงเพ่ิมขึ้น ไม่นึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต จนทำให้ถูกชักจูงไป
ในทางท่ีไม่ดีได้ง่ายขึ้น 
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2. ประชาชนในชุมชนรุ่นใหม่ ๆ ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ทำให้มีความทะเยอทะยานใน
การประกอบอาชีพ หารายได้ใหม่ ๆ ทำให้คนเหล่านั้นมักจะใช้ชุมชนเป็นที่ พักอาศัย
เพียงชั่วคราวเท่านั้น และออกไปทำงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกชุมชน โอกาสที่จะร่วม
กิจกรรมในชุมชนจึงมีน้อยลง 

3. การได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก (ต่างประเทศ) เข้ามาโดยไม่ได้กลั่นกรองถึง
ความดีงาม ความเหมาะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันความเจริญที่ถาถม
เข้ามาจากภายนอกส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่มีความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้น จนทำให้
ประชาชนในชุมชนได้รับอิทธิพลนั้น ทำให้คนขนขวายแต่เพียงวัตถุบริโภคนิยม จนก่อให้เกิด
การเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำให้สะท้อนถึง
ความต่างคนต่างอยู่ของประชาชนในชุมชนประชาระบือธรรมได้อย่างชัดเจน 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมักจะมีเป้ าหมายด้านการ
ประกอบอาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพที่บ้าน หรือนอกบ้านก็มักจะอยู่ในภาวะที่เร่งรีบเสมอ 
อาชีพขึ้นอยู่กับความถนัดและกำลังทุนทรัพย์ในการลงทุนของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นสำคัญ 
เยาวชนมักมีส่วนร่วมในชุมชนน้อย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันน้อย ที่สำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมีความแก่งแย่ง
แข่งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ ลักษณะของประชาชนวัยทำงานมักจะเป็นตื่นแต่เช้า เข้าบ้านมืด 
จิตใจผู้คนมักจะเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวได้สาวเอา ต่างคนต่างอยู่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงใน
ชุมชน การใช้ชีวิตไม่มีรูปแบบตายตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

การศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาชนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในเขตต่างจังหวัดซึ่งในชุมชนเมือง

หลวงยังไม่ค่อยมีการศึกษาไว้นัก ถึงอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมักจะมี

ลักษณะใกล้เคียงกัน จะต่างกันตรงบริบทของแต่ละบุคคล หน่วยงาน องค์กรนั้น ๆ รวมถึงจะ

สำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สนับสนุนด้วยดังเช่น ศิริวรรณ พัฒนารุ่งพานิช (2552: 78-

83) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของ

ข้าราชการทหาร กอง 9 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทองทัพไทย พบว่า 

ข้าราชการ กอง 9 ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้
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ต่อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท มีการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม อยู่ในระดับมาก 

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ในระดับมากทั้งด้านการประยุกต์ใช้

ต่อตนเอง เช่นการจัดทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่ละวันเป็นประจำวัน เลือก

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ ด้านการประยุกต์ใช้ต่อองค์กร เช่นปฏิบัติตนตามนโยบายด้วย

ความเต็มใจ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ยึดผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

ส่วนภัทรธมน ธัญภรนันท์ (2552: 50) ได้ทำการศึกษาความพอเพียงของพนักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ พบว่า พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ส่วนงานในสำนักงานใหญ่มีการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไข

ความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม (ภัทรธมน ธัญภรนันท์, 2552: 85-86) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีเงื่อนไข

ความรู้มากที่สุด ส่วนรายข้อที่น่าสนใจคือ ด้านความพอประมาณ ได้แก่เมื่อเงินเหลือค่าใช้จ่ายจะเก็บ

ออมไว้ ด้านความมีเหตุผล ได้แก่ ไม่เล่นการพนันเพราะทำให้เสียทรัพย์ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 

การลด ละ เลิก อบายมุข ด้านเงื่อนไขความรู้ ได้แก่ ความรู้ทำให้มีวินัยทางการเงิน และด้านเงื่อนไข

คุณธรรม ได้แก่ การยึดหลักคุณธรรมกระทำในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ส่วนวันเชาว์ 

สำราญอยู่ (2552: 98-102) ได้ค้นพบว่า พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ อยู่ใน

ระดับมาก โดยผ่านทางสื่อโทรทัศน์สูงสุด รองลงมาสื่อหนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุ หนังสือ 

วารสาร และมีการรับรู้ระดับน้อย ได้แก่ ป้ายโฆษณา นิทรรศการต่าง ๆ แผ่นพับ ฯลฯ การสนับสนุน

ทางสังคมต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภาพรวมที่มีผลต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก รวมถึงสุวัฒ ดวงแสน

พุด (2550: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับครัวเรือนของผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับข่าวสารเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

ตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานีทั้ง 6 ด้ านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ส่วนกุญธิภา กิติวงษ์ประทีป (2550: บทคัดย่อ) ได้พบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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มีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทำงานระดับปานกลาง และ

ความสุขในการทำงานระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และอนันตยา เปลี่ยนราษี, ร้อย

เอกหญิง (2553: 66-71) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการกองดุริยางค์ทหารบก พบว่า  ข้าราชการกองดุริยางค์

ทหารบกส่วนใหญ่มีระดับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้าน

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม อยู่

ในระดับสูง โดยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

1. ด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

ประจำเดือน เน้นการประหยัด ส่งเสริมให้มี “การทำสวนครัวในบ้าน” ใช้แนวทาง

อริยสัจสี่  

2. การเพ่ิมรายได้ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับ

ความสามารถศักยภาพของกำลังพลให้กับกำลังพลและครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ 

เช่น การซักรีดเสื้อผ้าของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สอน

เครื่อ งดนตรี  เปิ ดร้านขายเสื้ อผ้ า สหกรณ์  ร้ านค้ า  ร้านตัดผม  ร้ านซ่อม

รถจักรยานยนต์ ร้านขายของชำ เป็นต้น 

3. การส่งเสริมการออม ได้แก่ สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการออม

เงินกับสถาบันการออมภายนอกและโครงการการออมภายในองค์กร เช่น ซื้อ

พันธบัตรรัฐบาล สลากออมเงิน ฝากเงินกับธนาคาร เป็นต้น จัดให้มีคณะกรรมการ

พิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ให้ถูกประเภท หรือมีวินัยในการใช้เงิน อบรมคุณธรรมให้

เกิดข้ึนในจิตใจของกำลังพล 

4. การส่งเสริมความรู้ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกำลังพบทุกคน จัดหาสื่อความรู้ เอกสาร บทความ

หรือหนังสือต่าง ๆ จัดทำป้ายคำขวัญ ป้านโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้น

และปลูกจิตสำนึกของตนเองและครอบครัว ให้มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จัดอบรม

และศึกษาดูงานเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงของชุมชน จัดประกวด

โครงการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

5. การสร้างเสริมวินัย ได้แก่ กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย

ทหาร สำหรับผู้กู้เงินที่ไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ส่งเสริม ปลูกฝัง 
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อบรม เชิญชวนให้ข้าราชการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายประจำเดือน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิต

แบบพอเพียง และจัดให้มีการดำเนินการสุ่มตรวจบัญชีเงินเดือนของข้าราชการทุกนานเพ่ือประเมิน

ผลสำเร็จ 

 นอกจากนี้สุพรรณี ไชยอำพร และสนิท สมัครการ (2534: 69-86) ได้ทำการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท พว่า คนไทยในกรุงเทพมหานคร

และในต่างจังหวัดภาคกลาง ส่วนมากมีความพึงพอใจในชีวิตโดยส่วนรวมของตน และค่อนข้างสูงมาก

ในมิติชีวิตที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา ครอบครัว และตนเอง  หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่เหล่านี้ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สำหรับเครื่องมือที่สร้างขึ้น พบว่า สามารถวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ดี

พอสมควร แม้ว่าในบางลักษณะหรือมิติย่อยอาจต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความแม่นตรง และ

น่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจการใช้ เวลาว่าง ความเชื่อ

และศาสนากับการบริโภคสินค้าและบริการ ต่าง ๆ รวมถึงมีผู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานของ

ข้าราชการทหารไว้เช่นกัน ซึ่งพบว่าข้าราชการสังกัดโรงเรียนเสนาธิการทหารบกส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าในตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (หาญณรงค์ สำราญพานิช, จ่าสิบ

เอก, 2553: 55)และ มีระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอยู่ในระดับสูง 

(หาญณรงค์ สำราญพานิช, จ่าสิบเอก, 2553: 152-153) และโสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา, พันเอก 

(2553: 63-64) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า  ประชาชนในอำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

และเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001-20,000 บาท โดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,792.03  มี

ระดับความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ

ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ดังนี้เป็นต้น รวมถึงผลการวิจัยของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551: บทคัดย่อ) เรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการบันทึกบัญชี

ครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอยู่ในระดับมาก ทั้ งในด้าน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การเรียนรู้

การประหยัด และด้านการเอื้ออาทรต่อกัน ส่วนการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนภาพรวมอยู่ใน

ระดับบางครั้ง ในส่วนรายข้อของการทำบันทึกครัวเรือนอยู่ในระดับบางครั้ งดังนี้ การบันทึกบัญชีทุก

ครั้งที่มีการรับ-จ่าย ของครัวเรือน แจ้งรายรับ-จ่ายของครัวเรือนให้สมาชิกทราบ มีการอบรม/แนะนำ
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ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนมีการบันทึกบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกคนเดียว สมาชิก

สามารถบันทึกแทนได้หากไม่อยู่บ้าน ทุกคนมีส่วนร่วมในการบันทึกบัญชีครัวเรือน เจ้าหน้าที่โครงการ

ทำบัญชีครัวเรือนมีการติดตามสนับสนุนผลการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการชันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในภาพรวมพบว่าประชาชนเห็นด้วยในเรื่องของการ

จัดทำบัญชีครัวเรือน แต่ประชาชนมีความคิดเห็นระดับ “ไม่แน่ใจ” ในประเด็นที่ว่า “การจัดบันทึก

บัญชีครัวเรือนมีปัญหามาก” และ “การไม่ทำบัญชีครัวเรือนก็สามารถเก็บออมได้” ส่วนความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการบันทึกบัญชี

ครัวเรือนของประชาชนในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้ความเข้าใจในด้านการลดรายจ่าย และการเอ้ืออารีต่อ

กัน มีความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการเพ่ิมรายได้มี

ความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 นอกจากนี้ประชาชนเห็นด้วยในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพราะช่วยให้สามารถ

วางแผนในการใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ทราบสาเหตุของปัญหารายรับไม่เพียงพอกับ

รายจ่าย ช่วยในการบริหารจัดการครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ลด/เลิก อบายมุขต่าง ๆ ช่วยใน

การลดรายจ่ายของครัวเรือน มีการเก็บออมเพ่ิมขึ้น จำเป็นในการวางแผนชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีความสุขและความอบอุ่น สามารถจัดทำแผนชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม รู้รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รู้และเข้าใจความสำคัญของการจัด “จดแล้วไม่จน” สามารถ

ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การจัดทำบัญชีครัวเรือนไม่เกิดความยุ่งยาก สามารถชำระหนี้ได้

ตามกำหนดระยะเวลา ช่วยให้ครัวเรือนมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถวางแผนการลดรายจ่ายและเพ่ิม

รายได้แก่ครอบครัว ทำให้รู้จด รู้จ่าย รู้รายได้ รู้ประหยัด การจดหรือไม่จดบัญชีครัวเรือนมีความ

แตกต่างกัน การจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจัดทำบัญชีแบบที่ง่ายที่สุด มีหลักง่าย ๆ คือ แยกรายรับ

และรายจ่ายช่วยให้คนในครอบครัวมีหนี้สิ้นลดลง และช่วยให้มีการบริหารจัดการครอบครัวที่ดี (สุคนธ์ 

เหลืองอิงคะสุต, 2551: 71) 

 ทั้งนี้หากกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเมืองจะพบว่ามีผลการวิจัยของนฤมล 

นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์, ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ (2550 : 111) ที่ศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ

ในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซึ่งมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลาปัจจุบันมีการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือขบวนการที่มีชื่อหรือ

วัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มีความสุขในชีวิตได้ตาม

อัตภาพของฐานะตนเอง คือสามารถประคองฐานะทางเศรษฐกิจให้อยู่ได้ ในขณะที่มีความสุขในมิติ
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ทางจิตใจจากความสัมพันธ์ผูกพันภายในครอบครัวตนเองและจากากรได้ทำความดีตามค่านิยมทาง

จริยธรรมของตน ทั้งนี้ยังพบว่าเศรษฐกิจนอกภาคทางการมีศักยภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง ในทางกลับกันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการพัฒนาประชาชนในภาคเศรษฐกิจ

ดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีโลกทัศน์มุ่งสร้างความมั่นคงอย่างบูรณาการของ

มนุษย์ เพราะครอบคลุมผสมผสานทั้งมิติทางวัตถุ (กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือเลี้ยงชีพ) และมิติด้าน

จิตใจ (ความสุขทางใจ ความเอ้ือเฟ้ือ ความผูกพัน ฯลฯ) อย่างสมดุล 

 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นผลการวิจัยของเฉลิมศรี จอก

ทอง และคณะ (2550: 90-92) เรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาบ้านซ่าเลือด ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง และบ้านลำโพง 

ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บ้านซ่าเลือดมีพ้ืนฐานของความพอเพียงอยู่

แล้วแต่การปฏิบัติยังไม่เต็มรูปแบบ หรือขาดทิศทางที่ชัดเจน เพราะขาดผู้นำของกลุ่มที่มีความรู้

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน แต่ปัจจุบันเริ่มมีการปรับแนวทางให้กับชาวบ้านได้

พัฒนาไปสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ และในความเป็นจริงบ้านซ่าเลือดมีแนว

ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากระดับครอบครัว จนมาถึงระดับชุมชน ในส่วน

ชุมชนบ้านลำโพง จะมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน

บางกลุ่มเท่านั้น คือกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลำพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอก

บ้านบางครอบครัว ต้องไปทำงานต่างจังหวัดจนต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ที่ดินทำกินให้รกร้าง 

นอกจากนี้ชุมชนบ้านลำโพงเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เขตเมือง จึงมีการละทิ้งวิถีชีวิตแบบชนบทไปเป็นวิถี

ชีวิตแบบเมืองไปเสียส่วนมากของคนรุ่นหลัง ๆ จากผลการศึกษาสามารถสรุปว่า บ้านลำโพงมีแนว

ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวเพียงระดับเดียว และมีเพียงไม่กี่

ครอบครัว และมีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนกระบวนการเผยแพร่แนวคิดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตที่เห็นได้ชัดเจน

มากโดยชุมชนบ้านซ่าเลือด ซึ่งสังเกตได้ว่า ชุมชนบ้านซ่าเลือดมีกระบวนการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม

ทางการเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่เน้นการพึ่งตนเองและพ่ึงกันเองให้ได้ มีกลุ่มผู้นำที่คอย

ประพฤติเป็นแบบอย่างทั้งด้านการคิดการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และให้ความรู้ กับสมาชิกจาก

สิ่งที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง แต่ชุมชนบ้านลำโพงเป็นการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม หรือ

เป็นการทำกิจกรรมส่วตัวเสียเป็นส่วนใหญ่ มักทำคนเดียวเพราะถือเอาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะ

ทำอะไรเพ่ือคนอ่ืน หรือทำร่วมกับผู้อ่ืนนั้นยาก ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวบ้านซ่าเลือด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งตัวผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านเอง โดยชาวบ้าน
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มีความกระตือรือร้นในการรับรับความรู้ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั่งการนำวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของชุมชนในส่วนที่ดีกลับมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการพ่ึงพาตนเอง 

และพ่ึงพากันเองในหมู่บ้านแบบระบบเครือญาติ มการสอนลูกหลานให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบ

พ่ึงพาตนเอง ส่วนผู้นำมีความเข้มแข็งในการจะนำหมู่บ้านให้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดำเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเรียนรู้และเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” แล้ว ส่วนบ้านลำโพงยังมีการ

ดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามแบบชุมชนเมือง ยังแฝงความเห็นแก่ตัว ทำอะไร ๆ เฉพาะกลุ่มหรือถือเอา

ประโยชน์ส่วนตัวเหนือคนหมู่มาก จนที่ดินปัจจุบันแทบจะกลายเป็นของนายทุน ชาวบ้านต้องมา

ทำงานรับจ้าง เช่าที่ดินอีกทีหนึ่ง ในส่วนปัจจัยทางสภาพแวดล้อม พบว่าบ้านซ่าเลือด มีลักษณะดินที่

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก หรือทำเกษตร และมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี แต่

บ้านลำโพงเป็นพ้ืนที่ดินเค็มไม่เหมาะแก่การปลูกพืชหรือทำกิจกรรมทางการเกษตร หากแต่ปลูกพช

เพียงมันสำปะหลัง และข้าว และได้ผลผลิตต่ำด้วย 

 แต่ถึงอย่างไรถ้าหากหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ใดมีแนวคิดที่จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การดำเนินชีวิตก็สามารถทำได้ ถ้าบุคคลสนใจ และหมั่นศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ให้

สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่าง 

 ฑิฐิตา เพชรรัตน์ (2551: 119-122) ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ริมเมย หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังมี

สาระสำคัญดังนี้ 

 1. ด้านการลดรายจ่าย ซึ่งครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว/เลี้ยงสัตว์ โดยพบว่าครัวเรือน

ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวมากที่สุด รองลงมาคือครัวเรือนที่ทั้งไม่ปลูกพืชผักสวน

ครัว และไม่เลี้ยงสัตว์และครัวเรือนที่ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ด้วยทั้งสองอย่างมีเป็นจำนวนน้อย 

นอกจากนี้แต่ละครัวเรือนยังมีคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นหลัก 

 2. ด้านการเพ่ิมรายได้ โดยครัวเรือนมีอาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขายและงานหัตถกรรม งานฝีมือ 

รายได้ของอาชีพเสริมต่อเดือน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป  ส่วนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ

ประกอบอาชีพ เช่นรถไถนา รถอีแต๋น อีต๊อก เป็นรถเพ่ือการเกษตรที่เป็นของตนเองมีส่วนน้อย ส่วน

ใหญ่จะจ้างมาในช่วยฤดูการเกษตร ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวจะให้เครื่องคิด

เลข คอมพิวเตอร์บ้าง รวมถึงอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าจะใช้จักเย็บผ้า ประมาณ 3 ครัวเรือน 

 3. ด้านการประหยัด โดยในครัวเรือนจะมีการออมทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีค่อยการเก็บออม 

ถ้าจะออมก็มีบ้างเล็ก ๆ น้อย และไม่เกินร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการออม
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กับกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านเป็นหลัก เมื่อพิจารณาผ่านชุมชนพบว่าชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ มี

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อยู่ประมาณ 120 คน จำนวนเงินสัจจะสะสมทั้งหมด 294,000 บาท 

 4. ด้านการเรียนรู้ จะมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จักสาน ทอผ้า สีสะล้อ ซอ 

ซึง แต่พบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเลย ซึ่งบรรพบุรุษมี

วิธีการถ่ายทอดคือ ทำให้ดู สอนให้ทำ จากรุ่นสู่รุ่น และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เช่น 

การสานตะกร้า กระบุง ไม้กวาด ไว้ใช้ในครัวเรือน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือจำหน่าย

ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งการไปเข้าอบรมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ โดยในความคิดของครัวเรือนว่า เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกี่ยวกับการลดรายจ่าย 

เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส ประหยัดอดออม 

 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะมีการใช้วัตถุดิบ

อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงมีการปลูกต้นไม้ให้

ความร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ส่วนใหญ่จะมีการปลูกต้นไม้ในบ้าน หัวไร่ปลายนา ที่ส าธารณะใน

หมู่บ้าน คนในชุมชนมีส่วนร่วมร้อยละ 60 กับการปลูกต้นไม้และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านหอกระจายข่าว นอกจากนี้ชุมชนยังมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาสและคนที่ประสบ

ปัญหา โดยในชุมชนมีคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 7 ครัวเรือน แจ้งที่

ประชุมหมู่บ้านแล้วแต่ยังไม่มีแนวทางวิธีการใดช่วยเหลือ 

 6. ชุมชนรู้รักสามัคคี พบว่า หมู่บ้านใหม่ริมเมยมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  ผู้เข้า

ประชุมมีน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ในการประชุมมีการวางแผนดำเนินการ

ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันแบบมีส่วนร่วม เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

ครั้ง จำนวน 10 คนขึ้นไป ผลจากการทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วง แต่บางครั้งประสบปัญหาอุปสรรค

ระหว่างดำเนินการเป็นธรรมดา และไม่ค่อยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยในมุมมองเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะคนเมือง (ปวีณรัช ลิมปิษเฐียร, 

2552: 56-57) กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในกลุ่มสายงานบริการลูกค้า และธุรกิจโทรศัพท์ บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง (ร้อยละ 83.75) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เข้าใจ

ว่าเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง การดำเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับทุกคน และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

คือการวางแผนการใช้จ่ายและการทำบัญชีรายรับรายจ่าย (ร้อยละ 97.5) และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
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เพศ อายุ และรายได้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนพฤติกรรมตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยพนักงานจะมีพฤติกรรมด้านความพอประมาณระดับสูงสุดอยู่ในเรื่องการ

แบ่งเวลาให้กับงาน และครอบครัวมีสัดส่วนที่เหมาะสม ด้านความมีเหตุผลพนักงานมีพฤติกรรมระดับ

สูงสุดในประเด็นการมีส่วนในการตัดสินใจในครอบครัว ขณะที่ด้านความมีภูมิคุ้มกัน พนักงานมี

พฤติกรรมระดับสูงสุดในประเด็นการวางแผนการใช้จ่าย และพนักงานมีพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับชีวิต ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและรายได้ของ

พนักงานแตกต่างกันในความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้พนักงานที่มีช่วงอายุมากกว่า 46 

ปีขึ้นไปจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีรายได้ ต่ำกว่า 25,000 

บาท และมากกว่า 46,000 บาทมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็น

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปพบว่า พนักงานมี

ความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 

4.11) รวมถึงผลการวิจัยของน้ำฝน ผ่องสุวรรณ (2553: 81-85) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความสำเร็จของการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 

ครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านต้นแบบตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านท้ายหาด อำเภอเมือง หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก อำเภออัมพวา และหมู่ที่ 10 

บ้านบางใหญ่ อำเภอบางคนที โดยทั้ง 3 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งที่ประกอบอาชีพเดียว ส่วนใหญ่รับจ้าง 

ประกอบ 2 อาชีพ ได้แก่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรับจ้าง ประกอบ 3 อาชีพ ได้แก่ ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรับจ้าง ประกอบ 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม 

ประมง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนผลการวิเคราะห์รายจ่ายของครัวเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการอุปโภคบริภค จ่ายเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพและค่าเล่าเรียนของบุตร ส่วนหนี้สินของ

ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มีการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กู้นอกระบบและ

สหกรณ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตใจและสังคม มีปัจจัยที่มีผลอยู่ 7 ปัจจัยได้แก่ การเข้าร่วมประชุม/จัดเวที

ประชาคมเพ่ือการตัดสินใจ (เงื่อนไขความรู้) การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (เงื่อนไข

ความรู้) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามที่ตกลงกันไว้ (เงื่อนไขความรู้) 

การได้รับบริการจากกองทุนสวัสดิการ (ภูมิคุ้มกัน) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมเวที

ประชาคม (ความมีเหตุผล) การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันกับคนในหมู่บ้าน (เงื่อนไขคุณธรรม) การปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรม ประเพณีและมารยาทไทย (เงื่อนไขคุณธรรม)  
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บทท่ี 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้กำหนดไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ 

ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ

รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัยและ

กำหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทำการทดสอบ

จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะของความ

พอเพียงในระดับบุคคล กิจกรรมของความพอเพียงของครอบครัว การดำเนินการวิจัยโดยบทนี้จะ

นำเสนอหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องไปตามลำดับ ดังนี้  

1) กรอบแนวคิดในการวิจัย  

2) หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

5) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  

6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการปฏิบัตติามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน(มุ่งเน้นให้บุคคลและ
ครอบครัวอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งทางกาย
และทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ) 
- ด้านจิตใจ - ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม - ด้านเทคโนโลย ี
- ด้านทรัพยากรธรรมชาต/ิสิ่งแวดล้อม 
- ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียน
และพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 
- เพศ - อายุ   - อาชีพ 

- ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตดุสติ 
- ระดับการศึกษา  - รายไดต้่อเดือน 

- รายจา่ยต่อเดือน - ตำแหน่งหน้าที ่
- จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

- บทบาทหน้าท่ีในครอบครัว 
- การได้รบัการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสนับสนุนทางสังคม 

การไดร้ับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรอืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
- การลดรายจ่าย  - การเพิ่มรายได ้
- การออม  - การดำรงชีวิต 
- การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
- การเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  

 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนที่อาศัยและมีทะเบียนบ้าน

อยู่ในเขตดุสิตเท่านั้น โดยกำหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิตทั้งชาย และหญิงมีอายุตั้งแต่ 18 ปี

ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 85,080 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

   - กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การวิจัยครั้งนี้มีการกำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี

จำนวนที่แน่นอน  (Finite Population) จึงทำการคำนวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่  (Taro 

Yamane, 1973: 125) ไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 398 คน ตามวิธีการดังนี ้

                  N 

              1 + N(e)2  

                          เมื่อ n =       จำนวนตัวอย่าง  

   e    =         ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่

ยอมรับ 5 % ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

N =       จำนวนประชากร แทนค่าสูตรได้ดังนี ้

         85,080 

              1 + 85,080 (0.05)2 

             85,080 

              1 + 85,080 (0.0025)  

                85,080 

                    1 + 212.7 

      85,080 

         213.7 

=   398.13 หรือ 398 กลุ่มตัวอย่าง  

2) กลุ่มที่ 2 ผู้นำชุมชน ที่มีตำแหน่งประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนอย่าง

เป็นทางการจำนวน 30 คน ทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 398 คน สำหรับเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงครั้งเดียว 

(One-shot Case Study) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

= 

= 

= 

= 

= 

n 
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สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยพิจารณากำหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป ถือ

เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนื่องจากบุคคลในช่วงอายุดังกล่าวมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ หรือมีวิจารณา

ญาณเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตเต็มที่ 

บรรลุวุฒิภาวะโดยสมบูรณ์ เริ่มมีพฤติกรรมที่แน่นอนขึ้น ความเจริญเติบโตทางกายสมบูรณ์และ

พัฒนาเต็มที่ จะมีอารมณ์และความมั่นคงทางจิตใจดีกว่าระยะวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพทางสมองพัฒนาเต็มที่และคงอยู่สูงสุดไปจนถึงวัยกลางคน ฮาวิกเฮอร์ท 

(Havighurst, 1972 อ้างถึงใน สมประสงค ์เสนารัตน์ และสุนันท์ สีพาย, 2553: 22-23) 

 ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมูล (key informants) สำหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง (Structured Interview) ด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Non-

Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับสัมภาษณ์กับ

กลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ  ชุมชนละ 1 คน

โดยการสัมภาษณ์ตั้งเกณฑ์ตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ความสะดวกของผู้นำในการให้ข้อมูล

และงบประมาณ ซึ่งไม่ต่ำกว่าจำนวน 30 คน/ชุมชน จาก 43 ชุมชนอย่างเป็นทางการ (เป็นการ

กำหนดตั้งแต่ร้อยละ 70 ของประธานชุมชนทั้ง 43 ชุมชน) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและมี

ความสมบูรณ์ที่สุด 

  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 

 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทำการสำรวจแนวคิด วรรณกรรมและทฤษฎีจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง เพ่ือ

นำข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้ องการและ

น่าสนใจค้นหา ส่วนเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์นั้นได้กำหนดข้อคำถามด้วยการกำหนดให้ข้อคำถาม

ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งหมดโดยกำหนดให้มีข้อคำถามหลักตามโครงสร้าง

และประเด็นที่น่าสนใจอ่ืน ๆ ประกอบ 

 2. แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจำนวน 398 คน แบ่งข้อมูล

แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
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2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาใน

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ตำแหน่งหน้าที่ จำนวน

สมาชิกในครอบครัว การได้รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม  ข้อ

คำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจำนวน 13 ข้อคำถาม 

2.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแบ่งเป็นหลักการแรก: ความพอประมาณ หลักการที่สอง: ความมีเหตุผล หลักการที่สาม: 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-
list) มีจำนวน 20 ข้อคำถาม 

2.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 6 ข้อ
คำถาม  

2.4 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 10 ข้อคำถาม 

2.5 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 
10 ข้อคำถาม 

2.6 ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ การออม การดำรงชีวิต การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) มีจำนวน 30 ข้อคำถาม 

2.7 ส่วนที่ 7 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัว เรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่
พอเพียง โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 24 ข้อคำถาม 

2.8 ส่วนที่ 8 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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2.9 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัด 2 ประเภท ได้แก่ ข้อคำถาม

ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สำหรับข้อคำถามที่มีตัวเลือกคำตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป 

ข้อคำถามเปิดโดยการเติมคำลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคำตอบลงในช่องว่างด้วยตนเอง และส่วนที่ 2 

แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบรายการ 

(Check-list) ประเภทเดียว เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยกำหนดเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คะแนน เป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ใช่” และ “ไม่ใช่” ดังนี้ 

  ตอบถูก  ให้คะแนน 1 คะแนน 

ตอบผิด  ให้คะแนน 0 คะแนน 

นำคะแนนทั้งหมดรวมกันโดยการคำนวณจะเทียบบัญญัติไตรยางค์ซึ่งเทียบค่าคะแนนรวม

เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หากประชาชนทั้งหมดที่ตอบถูกในแต่ละข้อคำถามจากแบบสอบถามทั้งหมด

จะได้คะแนนแต่ละข้อเทียบเท่า 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำข้อคำถามแต่ละข้อวัดระดับความรู้ความ

เข้าใจ โดยการแปลความหมายนั้นเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงประยุกต์ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษา ดังนี้ 

(สุชา จันทร์เอม, 2539: 226, ศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ, 2547: 25) 

คะแนน/ร้อยละ  ระดับคุณภาพ 

ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป หมายถึง มากที่สุด 

70 – 79% หมายถึง มาก 

60 – 69% หมายถึง ปานกลาง 

50 – 59% หมายถึง น้อย 

ต่ำกว่า 50% หมายถึง น้อยที่สุด 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามระดับ

ความถี่ 5 ระดับ ได้แก่ ทุกวัน (7 ครั้งต่อสัปดาห์) เกือบทุกวัน (5-6 ครั้งต่อสัปดาห์) บางวัน (3-4 ครั้งต่อ

สัปดาห์) นาน ๆ ครั้ง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) และไม่เคยได้รับข้อมูล ซึ่งได้กำหนดระดับคะแนน ดังนี้  

  ทุกวัน (7 คร้ังต่อสัปดาห์)  เท่ากับ  5  คะแนน 

  เกือบทุกวัน (5-6 คร้ังต่อสัปดาห์) เท่ากับ  4 คะแนน 

  บางวัน (3-4 คร้ังต่อสัปดาห์) เท่ากับ  3 คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่เคยได้รับข้อมูล   เท่ากับ  1 คะแนน 
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โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ทุกวัน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เกือบทุกวัน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง บางวนั 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง นาน ๆ ครั้ง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เคยได้รับข้อมูล 

 
- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดส่วนที่ 4 เกี่ยวกับทัศนคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

กำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เป็นจริงมากที่สุด เห็นด้วยมาก/เป็นจริง

มาก ไม่แน่ใจ/เฉย ๆ ไม่ค่อยเห็นด้วย/เป็นจริงน้อย ไม่เห็นด้วยเลย/ไม่เป็นจริง โดยมีการให้ระดับ

คะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77) 

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เป็นจริงมากที่สุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  เห็นด้วยมาก/เป็นจริงมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 

  ไม่แน่ใจ/เฉย ๆ    เท่ากับ  3 คะแนน 

ไม่ค่อยเห็นด้วย/เป็นจริงน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยเลย/ไม่เป็นจริง   เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 



77 

 

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เป็นจริงมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก/เป็นจริงมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ/เฉย ๆ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย/เป็นจริงน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยเลย/ไม่เป็นจริง 

 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 5 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดส่วนที่ 5 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปาน

กลาง จริงน้อย จริงน้อยที่สุด โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  

  จริงมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  จริงมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 

  จริงปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

จริงน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 

จริงน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

5 – 1 

5 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 6 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดส่วนที่ 6 แบบวัดเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดระดับ

มาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย 

การปฏิบัติน้อยท่ีสุด โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  

  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 

  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 

การปฏิบัติน้อยที่สุด  เทา่กับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 



79 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 30 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 0.9560) นับว่ามีค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 7 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดส่วนที่ 7 แบบวัดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77) 

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ  5  คะแนน 

  เห็นด้วย   เท่ากับ  4 คะแนน 

  ไม่แน่ใจ   เท่ากับ  3 คะแนน 

ไม่ค่อยเห็นด้วย  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 24 ข้อพบว่า มีค่าความ

เชื่อมั่น (alpha= 0.9394) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 8 เป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนข้อคำถามเปิดสำหรับแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

 3. แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สำหรับกลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน 

หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ จำนวน 30 ชุมชนขึ้นไป โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

  3.1 ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ-สกุลผู้

ถูกสัมภาษณ์ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  

3.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ข้อคำถาม 

3.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือน (มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งทางกาย

และทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ) มีจำนวน 6 ข้อคำถาม 

 
 
 
 



81 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของ

วรรณกรรมให้เกิดตัวแปรที่จะนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นความรู้ความเข้าใจ 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

และพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพ

นับถือ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน การประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

- วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามมีข้ันตอนดังนี้ 

1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงประธานชุมชนทั้ง 43 ชุมชน 

กำหนดให้นักศึกษาลงเก็บข้อมูลในชุมชน และสัมภาษณ์ข้อมูลที่กำหนดในเครื่องมือวิจัย 

2) อาจารย์และนักศึกษาลงชุมชนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจนครบตามที่กำหนด 

3) อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

4) หากพบว่าประธานชุมชนใดไม่มีเวลาให้ลงสัมภาษณ์ ใช้วิธีการโทรศัพท์แทน

จนกว่าจะได้ครบตามท่ีกำหนด 
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3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ 

(Editing) 

2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 

3) นำข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 

 4) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน ผู้วิจัยยังได้เก็บ

ข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือ

คณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนำแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Package for the Social Science: SPSS) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้ งนำเสนอข้อมูลเป็น 3 

รูปแบบ ดังนี้ 

  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 

เพ่ือทำการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-

Way ANOVA (F-test) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือวิเคราะห์ระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีเกณฑ์กำหนดค่าไว้ดังนี้ (ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดของวัชรี ด่านกุล, 

2541: 64, ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550: 314, ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553: 117 และภูสิทธ์ ขันติกุล, 2553: 

157) 

  0.71 ถึง 1.00 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 

  0.31 ถึง 0.70 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 

  0.01 ถึง 0.30 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ 

  0.00 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
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  -0.01 ถึง -0.30 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ำ 

  -0.31 ถึง -0.70 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง 

  -0.71 ถึง -1.00 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่

ได้รับจากคำสัมภาษณ์ของประธานชุมชน/ผู้นำชุมชนตามจำนวนที่กำหนดไว้  ในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

   

3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่  

  - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

  - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  - ขอบเขตของการวิจัย 

  - นิยามศัพท์เฉพาะ 

  - ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

- แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

- แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย  

- กรอบแนวคิดในการวิจัย  

- หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

- เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  

- การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  

- รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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4) บทที่ 4 ผลการวิจัย 

- ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- ความถีก่ารได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ทัศนคติเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเปรียบเทียบแตกต่าง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

- การเปรียบเทียบแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

- ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับ

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 5) บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  - สรุปผลการวิจัย 

  - การอภิปรายผล 

  - ข้อเสนอแนะ 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการวิจัยได้กำหนดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์
ตามจำนวนที่กำหนดตามกลุ่มตัวอย่างไว้  398 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอ
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ความถี่การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทัศนคติเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การเปรียบเทียบความแตกต่าง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
9. การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
10. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12. การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

13. การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
14. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
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4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 398 
คนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นของมูลทั่วไปของประชาชน
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.1  จำนวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
  

 ชาย 155 38.94 

 หญิง 238 59.80 

 ไม่ระบุ 5 1.26 
อายุ 

  

 อายุไม่เกิน 35 ปี 111 27.89 

 อายุตั้งแต่ 31-50 ปี 135 33.92 

 อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 136 34.17 

 ไม่ระบุ 16 4.02 
อาชีพ 

  

 พ่อบ้าน แม่บ้าน 78 19.60 

 รับจ้างทั่วไป 97 24.37 

 ค้าขาย 49 12.31 

 ลูกจ้างบริษัทเอกชน 46 11.56 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 34 8.54 

 นักเรียน/นักศึกษา 41 10.30 

 ข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ 10 2.51 

 ธุรกิจส่วนตัว 27 6.78 

 อ่ืน ๆ (ครูพ่ีเลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว) 11 2.76 

 ไม่ระบุ 5 1.26 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตดุสิต 

 ไม่เกินระยะเวลา 19 ปี 102 25.63 

 ตั้งแต่ระยะเวลา 20-39 ปี 143 35.93 

 ตั้งแต่ระยะเวลา 40 ปีขึ้นไป 108 27.14 

 ไม่ระบุ 45 11.31 
ระดับการศึกษา 

  

 ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) 117 29.40 

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 144 36.18 

 ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) 56 14.07 

 ระดับปริญญาตรี 65 16.33 

 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 6 1.51 

 ไม่ระบุ 10 2.51 
รายได้ต่อเดือน 

  

 ไม่เกิน 5,000 บาท 94 23.62 

 5,001 - 10,000 บาท 136 34.17 

 10,001 - 15,000 บาท 72 18.09 

 15,001 - 20,000 บาท 38 9.55 

 20,001 - 25,000 บาท 25 6.28 

 25,001 บาทขึ้นไป 13 3.27 

 ไม่ระบุ 20 5.03 
รายจ่ายต่อเดือน 

  

 ไม่เกิน 5,000 บาท 117 29.40 

 5,001 - 10,000 บาท 143 35.93 

 10,001 - 15,000 บาท 53 13.32 

 15,001 - 20,000 บาท 24 6.03 

 ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 25 6.28 

 ไม่ระบุ 36 9.05 
 
ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
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ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ตำแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

 ฐานะในหน้าที่ที่รับผิดชอบทั่วไป 273 68.59 

 ฐานะในหน้าที่ที่รับผิดชอบสูง 57 14.32 

 ไม่ระบุ 68 17.09 
สมาชิกในครอบครัว 

 

 ไม่เกิน 4 คน 224 56.28 

 ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 145 36.43 

 ไม่ระบุ 29 7.29 
บทบาทหน้าที่ในครอบครัว 

 

 เป็นหัวหน้าครอบครัว 166 41.71 

 เป็นสมาชิกในครอบครัว/ผู้อาศัย 223 56.03 

 ไม่ระบุ 9 2.26 

รวม 398 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน(ผู้ตอบแบบสอบถาม)ใน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 398 คน (ร้อยละ 100) พบว่า 

 เพศ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.80) เพศชาย 
(ร้อยละ 38.94) 
 อายุ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34.17) 
รองลงมา อายุตั้งแต่ 31-50 ปี (ร้อยละ 33.92) และอายุไม่เกิน 35 ปี (ร้อยละ 27.89) 
 อาชีพ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 
24.37) รองลงมา ประกอบอาชีพเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน (ร้อยละ 19.60) ค้าขาย (ร้อยละ 12.31) 
ลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 11.56) นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 10.30) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ (ร้อยละ 8.54) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 6.78) อ่ืน ๆ (ครูพ่ีเลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว) 
(ร้อยละ 2.76) และข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ (ร้อยละ 2.51) 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตดุสิต พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในเขตดุสิตตั้งแต่ระยะเวลา 20-39 ปี (ร้อยละ 35.93) รองลงมา ตั้งแต่ระยะเวลา 40 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 
27.14) และไม่เกินระยะเวลา 19 ปี (ร้อยละ 25.63) 
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ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) (ร้อยละ 36.18) รองลงมา ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) (ร้อยละ 29.40) ระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 16.33) ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) (ร้อยละ 14.07) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
(ปริญญาโท-เอก) (ร้อยละ 1.51) 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง
5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 34.17) รองลงมา ไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 23.62) ตั้งแต่ระหว่าง 
10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 18.09) ตั้งแต่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 9.55) ตั้งแต่
ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท (ร้อยละ 6.28) ตั้งแต ่25,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 3.27) 

รายจ่ายต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน ระหว่าง
5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 35.93) รองลงมา ไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 29.40) ตั้งแต่ระหว่าง 
10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 13.32) ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 6.28) และตั้งแต่ระหว่าง 
15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 6.03) 

ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่ง
หน้าที่เป็นผู้ที่ทำงานในความรับผิดชอบทั่วไป (ร้อยละ 68.59) และอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ที่ทำงาน
ในความรับผิดชอบสูง (ร้อยละ 14.32) 

สมาชิกในครอบครัว พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกใน
ครอบครวั ไม่เกิน 4 คน (ร้อยละ 56.28) และ จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป (ร้อยละ 36.43) 

บทบาทหน้าที่ในครอบครัว พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าใน
ครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัว/ผู้อาศัย (ร้อยละ 56.03) และเป็นหัวหน้าครอบครัว (ร้อยละ 
41.71) 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงความถี่และร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทางสังคมที่เป็นสมาชิกและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 เคย 266 66.83 

 ไม่เคย 119 29.90 

 ไม่ระบุ 13 3.27 
รวม 398 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความถี่ ร้อยละ 

 หน่วยงานรัฐ 98 36.70 

 หน่วยงานเอกชน 46 17.23 

 อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน 159 59.55 

 อ่ืน ๆ (สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา) 20 7.49 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม จำนวน ร้อยละ 

 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 213 53.52 

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 156 39.20 

 ไม่ระบุ 29 7.29 
รวม 398 100.00 

ส่วนกลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 38 16.89 

 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 76 33.93 

 กลุ่มออมทรัพย์ 100 44.64 

 กลุ่มกีฬาและการศึกษา 19 8.48 

 กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ 27 12.05 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 34 15.18 

 กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 11 4.91 

 กลุ่มตำรวจบ้าน 17 7.59 

 อ่ืน ๆ (เครือข่าย ปปส. สหกรณ์ สข.เขตดุสิต) 6 2.68 
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน จำนวน ร้อยละ 

 การสนับสนุนด้านอารมณ์ 100 25.13 

 การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม 55 13.82 

 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 111 27.89 

 การสนับสนุนด้านการช่วยเหลือด้านสิ่งของ 73 18.34 

 ไม่ระบุ 59 14.82 

รวม 398 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลของประชาชน(ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มทางสังคมที่เป็นสมาชิกและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้า
งาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 66.83) ส่วนที่ไม่เคยเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 29.90) ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนเคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เรียงจากความถี่มากไปน้อย ดังนี้ 

-  อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน (ร้อยละ 59.55) 
- หน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 36.70) 
- หน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 17.23) 
- อ่ืน ๆ (สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา) (ร้อยละ 7.49) 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  พบว่า ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 53.52) และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม (ร้อยละ 39.20) ส่วนกลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก เรียงจากความถี่มากไป
น้อย ดังนี้ 

- กลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 44.64) 
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ร้อยละ 33.93) 
- กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน (ร้อยละ 16.89) 
- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (ร้อยละ 15.18) 
- กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 12.05) 
- กลุ่มกีฬาและการศึกษา (ร้อยละ 8.48) 
- กลุ่มตำรวจบ้าน (ร้อยละ 7.59) 
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ร้อยละ 4.91) 
- อ่ืน ๆ (เครือข่าย ปปส. สหกรณ์ สข.เขตดุสิต) (ร้อยละ 2.68) 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน พบว่า ประชาชน (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร 
(ร้อยละ 27.89) รองลงมา ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์ (ร้อยละ 25.13) ได้รับการสนับสนุนด้าน
การช่วยเหลือด้านสิ่งของ (ร้อยละ 18.34) และการได้การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบ
พฤติกรรม (ร้อยละ 13.82) 
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4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยรายข้อ 

ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จำนวน ร้อยละ 
1 การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและ

ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
385 96.73 มากที่สุด 

2 การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกิน
ความสามารถของตน 

382 95.98 มากที่สุด 

3 การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบ
ผู้อื่นและเพ่ือนร่วมงาน 

377 94.72 มากที่สุด 

4 การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความ
พอประมาณ 

368 92.46 มากที่สุด 

5 การพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อย่างสม่ำเสมอ 198 49.75 น้อยที่สุด 
6 การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่

ควรนั้นแสดงถึงการมีเหตุผล 
371 93.22 มากที่สุด 

7 การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่
ถ้วนและรู้จักวางแผน 

383 96.23 มากที่สุด 

8 การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการ
ดำรงชีพ และในอาชีพเสมอ 

363 91.21 มากที่สุด 

9 การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือ
องค์การที่ตนเองเกี่ยวข้องด้วย 

363 91.21 มากที่สุด 

10 การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผล
ของตนเองเป็นสำคัญเสมอ 

191 47.99 น้อยที่สุด 

11 การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย 
เป็นการวางแผนที่ดีของตนเองและครอบครัวต่อการดำรงชีพ
ในอนาคต 

351 88.19 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จำนวน ร้อยละ 
12 การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง 

เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 
356 89.45 มากที่สุด 

13 การรู้จักวางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผน
อนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพ่ืออนาคต 

363 91.21 มากที่สุด 

14 การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน 378 94.97 มากที่สุด 
15 การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือ

หารายได้ให้มากข้ึน 
148 37.19 น้อยที่สุด 

16 การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ และรอบคอบก่อนการตัดสินใจใน
การกระทำการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้านความรู้ 

369 92.71 มากที่สุด 

17 การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอ
เป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม 

379 95.23 มากที่สุด 

18 การประกอบอาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็น
เงื่อนไขด้านคุณธรรม 

360 90.45 มากที่สุด 

19 การดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นเงื่อนไขด้านความรู้ 346 86.93 มากที่สุด 
20 การดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาเป็นเงื่อนไขของความรู้ 33 8.29 น้อยที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 16 ข้อ เรียง
จากค่าร้อยละท่ีมากไปน้อย ได้แก่ 

1)  การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 96.73) 
2)  การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน    

(ร้อยละ 96.23) 
3)  การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน (ร้อยละ 95.98) 
4)  การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม   

(ร้อยละ 95.23) 
5)  การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 94.97) 
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6)  การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่นและเพ่ือนร่วมงาน   
(ร้อยละ 94.72) 

7)  การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่ควรนั้นแสดงถึงการมีเหตุผล 
(ร้อยละ 93.22) 

8)  การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ 
และรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 92.71) 

9)  การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ (ร้อยละ 92.46) 
10) การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการดำรงชีพ และในอาชีพเสมอ, 

การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือองค์การที่ตนเองเกี่ยวข้องด้วย , การรู้จัก
วางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผนอนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพ่ือ
อนาคต (ร้อยละ 91.21) 

11) การประกอบอาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม  
(ร้อยละ 90.45) 

12) การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 
(ร้อยละ 89.45) 

13) การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย เป็นการวางแผนที่ดีของตนเอง
และครอบครัวต่อการดำรงชีพในอนาคต (ร้อยละ 88.19) 

14) การดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นเงื่อนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 86.93) 
ส่วนประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อยที่สุด จำนวน 4 ข้อ เรียงจากค่าร้อยละที่มากไปน้อย ได้แก่ 
15) การพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ อย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 49.75) 
16) การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญเสมอ 

(ร้อยละ 47.99) 
17) การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือหารายได้ให้มากข้ึน    

(ร้อยละ 37.19) 
18) การดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาเป็นเงื่อนไขของความรู้ (ร้อยละ 8.29) 
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4.3 ความถี่การได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การวิเคราะห์ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.4 แสดงระดับความถีใ่นการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข้อ 
ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับ
ความถี่ 

1 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดู
โทรทัศน์ 

4.12 0.99 เกือบทุกวัน 

2 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการฟัง
วิทยุกระจายเสียง 

3.08 1.23 บางวัน 

3 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
อ่านหนังสือพิมพ์ 

3.71 1.15 เกือบทุกวัน 

4 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
อ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 

3.31 1.20 บางวัน 

5 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
พูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพ่ือน 

3.49 1.21 เกือบทุกวัน 

6 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก
Internet (อินเทอร์เน็ต,Online ต่าง ๆ) 

2.78 1.44 บางวัน 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ทั้ง 6 ช่องทาง มีอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุก
วัน ในช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) รองลงมา การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก
การอ่านหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 3.71) และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
พูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพ่ือน (ค่าเฉลี่ย 3.49) ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นบางวันมี 3 
ช่องทาง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่านหนังสือ  วารสาร 
นิตยสาร สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.31) รองลงมา การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากการฟังวิทยุกระจายเสียง (ค่าเฉลี่ย 3.08) และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากInternet (อินเทอร์เน็ต,Online ต่าง ๆ) (ค่าเฉลี่ย 2.78) 
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นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตามนิทรรศการของในหลวง (ที่จัดงานเทิดพระเกียรติ
ในหลวง) การอบรมของหน่วยงานรัฐและ กศน. รวมถึงเสียงตามสายจากการกระจายเสียงชุมชน 

 

4.4 ทัศนคติเกี่ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 การวิเคราะห์ระดับทัศนคติที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับทัศนคติเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Mean S.D. 
ระดับทัศนคติ/
ความเป็นจริง 

1 ประเทศไทยเหมาะสมกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารประเทศ 

4.16 0.88 เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 

2 ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การทำงานและการดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน 

4.31 0.78 เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง/เป็นจริงมาก

ที่สุด 
3 ถ้าประชาชนยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก 
4.25 0.81 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง/เป็นจริงมาก
ที่สุด 

4 เศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานคือการพ่ึงตนเอง เกื้อกูลแบ่งปัน
ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนคนอื่น 

4.29 0.75 เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง/เป็นจริงมาก

ที่สุด 
5 การประกอบอาชีพที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน อดทน 

เป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.23 0.74 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง/เป็นจริงมาก
ที่สุด 

6 ปัจจุบันท่านดำรงชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านหน้าที่การงาน
ด้วยความมีสติปัญญา ความรอบคอบ ระมัดระวังอยู่เสมอ 

4.17 0.78 เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 

7 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำให้คนในสังคมมีความสามัคคีกัน
มากขึ้น แก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

4.02 0.87 เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 

8 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขความยากจนได้อย่างยั่งยืน 4.10 0.86 เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ข้อ ทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Mean S.D. 
ระดับทัศนคติ/
ความเป็นจริง 

9 การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตแล้ว
สามารถสร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งได้ 

4.16 0.81 เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 

10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งคน
ยากจนและคนร่ำรวย ไม่จำกัดฐานะตำแหน่ง อาชีพและสถาน
ประกอบการ 

4.11 0.90 เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 

ผลรวม 4.18 0.63 
เห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นการแสดงถึงความคิดเห็น ความเชื่อ ประสบการณ์  ความรู้สึกของประชาชนที่ตรงกับ
ความเป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก/เป็นจริงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า รายข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง/เป็นจริงมากที่สุด มี 4 ข้อ โดยเรียงจากมากไป
น้อย ดังนี้ 

 1) ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานและการ
ดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 4.31) 

2) เศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานคือการพึ่งตนเอง เกื้อกูลแบ่งปันช่วยเหลือและไม่เบียดเบียน
คนอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.29) 

 3) ถ้าประชาชนยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ประชาชน
อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก (ค่าเฉลี่ย 4.25) 

4) การประกอบอาชีพที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน อดทน เป็นพื้นฐานสำคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก/เป็นจริงมาก มีจำนวน 6 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 

1) ประเทศไทยเหมาะสมกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
ประเทศ และการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตแล้วสามารถสร้างครอบครัว
และชุมชนให้เข้มแข็งได้ (ค่าเฉลี่ย 4.16)  

2) ปัจจุบันท่านดำรงชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านหน้าที่การงานด้วยความมีสติปัญญา 
ความรอบคอบ ระมัดระวังอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.17) 
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 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งคนยากจนและคนร่ำรวย ไม่จำกัด
ฐานะตำแหน่ง อาชีพและสถานประกอบการ (ค่าเฉลี่ย 4.11) 

4) เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขความยากจนได้อย่างยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
5) เศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำให้คนในสังคมมีความสามัคคีกันมากขึ้น แก้ไขความขัดแย้ง

ในสังคมได้อย่างยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 4.02) 
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดี 

และมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน 

 

4.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.6 แสดงระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย

ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

1 การมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3.94 0.87 มาก 

2 การมีความพยายามใฝ่เรียนรู้ และปฏิบัติอย่างจริงจังกับการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน รายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน 

3.73 0.92 มาก 

3 การมีความกระตือรือร้นทุกครั้งเมื่อได้ยิน-ฟัง-ดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์หรือสื่อต่าง ๆ รวมถึงการได้
สนทนากับกลุ่มเพ่ือน ญาติพ่ีน้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเสมอ 

3.70 0.93 มาก 

4 ถึงแม้ว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานจะยากเพียงใดข้าพเจ้าจะไม่ย่อ
ท้อ และเชื่อมั่นว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น" 

3.79 0.93 มาก 

5 ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและในครอบครัวมาก
เพียงใดก็จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บออมไว้เสมอ 

3.65 0.96 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

ข้อ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

6 แม้ภาวะปัจจุบันค่าครองชีพจะสูงข้าพเจ้าจะคำนึงถึงการใช้จ่าย
ให้มีความประหยัดเสมอและจะใช้พยายามซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีพเท่านั้น 

3.82 0.84 มาก 

7 แม้ว่ารายได้ตัวเองและครอบครัวจะมีไม่มากนัก แต่ข้าพเจ้าก็
พร้อมที่จะอดทน อดกลั้นไม่หยิบยืมเงินจากคนอ่ืน ๆ หรือกู้เงิน
จากกองทุนต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3.62 1.01 มาก 

8 การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าตัวเอง
และครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม 

3.98 0.83 มาก 

9 มีการวางแผน และได้ทำการปรึกษาหารือกับครอบครัวเสมอเมื่อ
จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในด้านการลงทุน หรือการใช้จ่ายที่สำคัญ
ของตัวเองและครอบครัว 

3.79 0.90 มาก 

10 การตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะละเลิกการการประกอบอาชีพ
ที่ต่อสู้แข่งขันกันและแก่งแย่งผลประโยชน์กันในหน้าที่การทำงาน
อย่างรุนแรง 

3.73 0.95 มาก 

ผลรวม 3.77 0.69 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแสดงถึงความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ การ
คาดหวังในเป้าหมายสูง ความอดทน การมีแผนต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนที่ตรงกับความเป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก ทั้ง 10 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ใน
ภาวะขาดแคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
 2) การมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
 3) แม้ภาวะปัจจุบันค่าครองชีพจะสูงข้าพเจ้าจะคำนึงถึงการใช้จ่ายให้มีความประหยัดเสมอ
และจะใช้พยายามซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น (ค่าเฉลี่ย 3.82) 
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 4) มีการวางแผน และได้ทำการปรึกษาหารือกับครอบครัวเสมอเมื่อจะดำเนินกิจกรรมใด ๆ 
ในด้านการลงทุน หรือการใช้จ่ายที่สำคัญของตัวเองและครอบครัว และถึงแม้ว่าการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานจะยากเพียงใดข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อ 
และเชื่อม่ันว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น" (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
 5) การมีความพยายามใฝ่เรียนรู้ และปฏิบัติอย่างจริงจังกับการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และการตัดสินใจ
อย่างแน่วแน่แล้วว่าจะละเลิกการการประกอบอาชีพที่ต่อสู้แข่งขันกันและแก่งแย่งผลประโยชน์กันใน
หน้าที่การทำงานอย่างรุนแรง (ค่าเฉลี่ย 3.73) 
 6) การมีความกระตือรือร้นทุกครั้งเมื่อได้ยิน-ฟัง-ดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางวิทยุ 
โทรทัศน์หรือสื่อต่าง ๆ รวมถึงการได้สนทนากับกลุ่มเพ่ือน ญาติพ่ีน้องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเสมอ 
(ค่าเฉลี่ย 3.70) 
 7) ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและในครอบครัวมากเพียงใดก็จะแบ่งรายได้ส่วน
หนึ่งเก็บออมไว้เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.65) 
 8) แม้ว่ารายได้ตัวเองและครอบครัวจะมีไม่มากนัก แต่ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะอดทน อดกลั้นไม่
หยิบยืมเงินจากคนอ่ืน ๆ หรือกู้เงินจากกองทุนต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 
3.62) 
 

4.6 การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.6.1 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 
การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

ด้านการลดรายจ่าย 3.64 0.82 มาก 
ด้านการเพ่ิมรายได้ 3.60 0.98 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

ด้านการออม 3.69 0.88 มาก 
ด้านการดำรงชีวิต 3.93 0.69 มาก 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.96 0.75 มาก 
ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 3.94 0.82 มาก 

ผลรวม 3.77 0.73 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) 
 2) ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
 3) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
 4) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.69) 
 5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
 6) ด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
 

4.6.2 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 
ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการลดรายจ่ายโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ 3.99 0.92 มาก 
2 มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้

ถูกพ้ืน ผ้าถูกพื้น ผ้าเช็ดเท้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น 
3.26 1.35 ปานกลาง 

3 มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองใน
ครอบครัว 

3.76 1.08 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

4 มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวใน
แต่ละเดือน 

3.35 1.18 ปานกลาง 

5 มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย 3.88 0.89 มาก 

ผลรวม 3.64 0.82 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกตามด้านการลดรายจ่ายโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติใน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายอยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
 1) มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
 2) มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
 3) มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.76) 
 และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 

1) มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวในแต่ละเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.35) 
2) มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า 

น้ำยาล้างจาน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.26) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนจะวางแผนก่อนที่จำจ่ายอะไรออกไป แต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการ
ทำบัญชีรายจ่ายและการผลิตของอุปโภค บริโภคในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

4.6.3 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพิ่มรายได้ 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการเพิ่มรายได้ Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดย
การประกอบอาชีพเสริม 

3.56 1.24 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วม
กลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น 

3.35 1.29 ปานกลาง 

3 ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน 
และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

3.63 1.19 มาก 

4 เมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่าน
ยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ 

3.77 1.07 มาก 

5 มีการวางแผนเพ่ือที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและครอบครัว 

3.82 1.02 มาก 

ผลรวม 3.60 0.98 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติใน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเพ่ิมรายได้อยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 4 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
 1) มีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว 
(ค่าเฉลี่ย 3.82) 
 2) เมื่อใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
 3) ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ 
พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.63) 
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 4) การมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว โดยการประกอบอาชีพเสริม  
(ค่าเฉลี่ย 3.56)  

และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1 ข้อ ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.35) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนก่อนดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนจะต้องปรึกษา 
วางแผนร่วมกันในครอบครัวก่อนเสมอ แต่จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพของชุมชน 
 

4.6.3 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการออม 
ตารางท่ี 4.10 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการออมโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการออม Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเอง
และครอบครัว 

3.76 1.02 มาก 

2 มีการทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว 

3.48 1.27 มาก 

3 การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
การออมและปันผล 

3.64 1.17 มาก 

4 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว 3.86 0.84 มาก 
5 การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บ

ออมเสมอ 
3.70 1.11 มาก 

ผลรวม 3.69 0.88 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกตามด้านการออมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรม
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการออมอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
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 1) มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
 2) การมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตท่ีเป็นของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.76) 
 3) การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บออมเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
 4) การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการออมและปันผล (ค่าเฉลี่ย 3.64) 

5) มีการทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.48) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับการออมเพ่ืออนาคต โดยก่อนจะมีการออมเงินจะ
วางแผนของตนและครอบครัว และต้องมีเงินออมไว้ หากเหลือจากการใช้จ่ายก็จะนำไปออมไว้เสมอ 
 

4.6.4 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการดำรงชีวิต 
ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการดำรงชีวิตโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการดำรงชีวิต Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 4.16 0.80 มาก 
2 มีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน 3.54 1.12 มาก 
3 มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมือง

เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 
3.82 0.96 มาก 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย
และความมีเหตุผลในการดำรงชีวิตประวัน 

4.00 0.81 มาก 

5 การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็น
อาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่
ลงทุนเกินตัว 

4.13 0.80 มาก 

ผลรวม 3.93 0.69 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกตามด้านการดำรงชีวิตโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการ
ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
ดำรงชีวิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
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 1) การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
 2) การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 4.13) 
 3) ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและความมีเหตุผลในการ
ดำรงชีวิตประวัน (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
 4) มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบคน้ข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าว
ทันเหตุการณ์เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.82) 

5) มีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.54) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
อย่างมาก นำไปใช้พิจารณาในการประกอบอาชีพด้วยว่า มีความสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน รู้จัก
พอประมาณ มีเหตุผล มีหลักประชาธิปไตย แต่การควบคุมการใช้จ่ายตนเองมีอยู่แต่ไมได้จัดการทำ
เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือนนั่นเอง 
 

4.6.5 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี 4.12 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

4.33 0.86 มากที่สุด 

2 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้ว
นำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะไม่เลือกที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

4.05 0.93 มาก 

3 ตนและครอบครัวมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี 
(แยกขยะ) 

3.81 1.04 มาก 

4 ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำ
คลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่จัดขึ้น 

3.77 1.10 มาก 

5 การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคำนึงถึงการไม่ส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3.86 0.93 มาก 

ผลรวม 3.96 0.75 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกตามด้านการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) ค่อนข้างสูง 
เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 1 ทุกข้อ ดังนี้  
 1) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
 อีก จำนวน 4 ข้อ อยู่ในระดับมากค่อนข้างสูง โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะ
ไม่เลือกท่ีจะทิ้งแล้วซื้อใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
 2) การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึง
การช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
 3) ตนและครอบครัวมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ) (ค่าเฉลี่ย 3.81) 

4) ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่จัดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคำนึงถึงเรื่องการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากบ้านเสมอ และหากมีการชำรุดเสียหาย เลือกที่จะ
ซ่อมแซมก่อนซื้อใหม่ รวมถึงตระหนักถึงการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนอยู่ในค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าทุกข้อแต่ก็ให้การสนับสนุน และไม่สร้างความเสียหายให้
ส่วนรวม เช่น การกำจัดขยะให้ถูกวิธี (แยกแยะขยะ) เป็นต้น 
 

4.6.6 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน 
ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ 3.91 1.05 มาก 
2 การร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์

(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน) 
4.07 0.86 มาก 

3 เมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส 
ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับผู้อ่ืน 

3.98 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

4 ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการใช้
ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้อื่น (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ 
วารสาร เป็นต้น) 

3.98 0.97 มาก 

5 เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกในครอบ
ครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ 

3.85 0.98 มาก 

ผลรวม 3.94 0.82 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกตามด้านการเอ้ืออาทร 
เกื้อกูลต่อกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน) 
(ค่าเฉลี่ย 4.07) 

2) ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้ อ่ืน  (เช่น
เครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) และเมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส 
ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.91) 
4) เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีพอย่าง

พอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.85) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม มีการทำบุญ และบริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ไม่จำเป็น
ให้แก่ผู้อ่ืนเป็นประจำ รวมถึงการช่วยเหลืองาน หรือกิจกรรมสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และที่
สำคัญเมื่อมีโอกาสจะแนะนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้อื่นเสมอ 
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4.7 ความคิดเห็นในการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 การวิเคราะห์ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.7.1 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 4.14 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมและรายข้อ 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านจิตใจ 4.05 0.70 เห็นด้วยมาก 
ด้านเศรษฐกิจ 3.90 0.74 เห็นด้วยมาก 
ด้านสังคม 4.05 0.74 เห็นด้วยมาก 
ด้านเทคโนโลยี 3.49 1.04 เห็นด้วยมาก 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 3.95 0.78 เห็นด้วยมาก 
ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจใน
ชีวิตที่พอเพียง 

4.13 0.67 เห็นด้วยมาก 

ผลรวม 3.88 0.70 เห็นด้วยมาก* 

* เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้ในด้าน/รายข้อนั้น ๆ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุก
ด้านมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) ด้านคำว่า “พอ” พัฒนตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 
4.13) 
 2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
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 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.90) 
 5) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนจะคำนึงถึงคำว่า “พอ” ในการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนคนผู้อื่นและ
พึงใจกับชีวิตปัจจุบัน ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับด้านสังคมและจิตใจเป็นหลัก 

 
4.7.2 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านจิตใจ 
ตารางท่ี 4.15 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านจิตใจ โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านจิตใจ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การมีความพยายามและอดทนที่จะทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ของตัวเองในแต่ละวัน 
3.78 1.00 เห็นด้วย 

2 ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วยความพอเพียงและ
พ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 

4.12 0.81 เห็นด้วย 

3 แม้การดำรงชีพในปัจจุบันจะลำบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับ
ชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบ
ผลสำเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง 

4.10 0.79 เห็นด้วย 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวจะยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่
สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและ
ขาดแคลนก็ตาม 

4.18 0.80 เห็นด้วย 

ผลรวม 4.05 0.70 เห็นด้วย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.05) และค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านจิตใจอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ โดย
เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
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1) ตนและสมาชิกในครอบครัวจะยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ  ถึงแม้ว่า
ครอบครวัจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.18) 

2) ความตั้ งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด     
(ค่าเฉลี่ย 4.12) 

3) แม้การดำรงชีพในปัจจุบันจะลำบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต  ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเอง
และครอบครัวจะประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

4) การมีความพยายามและอดทนที่จะทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายของตัวเองในแต่ละวัน 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพที่สุจริต ดำรงชีพด้วยความพอเพียง 
และจะไม่ย่อท้อต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ไม่ค่อยมีการจัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายนัก 
 

4.7.3 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 4.16 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 
โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านเศรษฐกิจ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับตนเองใน

แต่ละวัน 
4.00 0.89 เห็นด้วย 

2 การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละ
วัน แต่ท่านมีอาหารกินครบทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนใน
การดำรงชีพ 

3.82 0.98 เห็นด้วย 

3 ครอบครัวของท่านมีรายได้(เงิน)ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย
ของครอบครัวในแต่ละเดือน 

3.93 0.91 เห็นด้วย 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

3.84 0.97 เห็นด้วย 

ผลรวม 3.90 0.74 เห็นด้วย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.90) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับตนเองในแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
2) ครอบครัวของท่านมีรายได้(เงิน)ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน  

(ค่าเฉลี่ย 3.93) 
3) ตนและสมาชิกในครอบครัวมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

(ค่าเฉลี่ย 3.84) 
4) การมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบ

ทุกมื้อ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดำรงชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.82) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังมีเงินพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละวันและในแต่ละเดือน และหลาย
ครอบครัวมีการทำอาชีพเสริมของครอบครัวอยู่แม้ว่าอยู่ในชุมชนเมืองก็ยังพอประคับประคองการ
ดำรงชีวิตได้ไม่ค่อยลำบากนัก 
 

4.7.4 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านสังคม 
ตารางท่ี 4.17 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านสังคม โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านสังคม Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น 

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น 
4.21 0.79 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 เมื่อมีโอกาสที่ทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาค
สิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อื่นเสมอ 

4.17 0.80 เห็นด้วย 

3 ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชนจัดขึ้น
เสมอ 

4.01 0.90 เห็นด้วย 

4 ตนและครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น กลุ่มอสส. 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

3.79 1.07 เห็นด้วย 
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พลเรือน เป็นต้น 

ผลรวม 4.05 0.74 เห็นด้วย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.05) และค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ 

1) การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.21) 

ส่วนอยู่ในระดับเห็นด้วย จำนวน 3 ทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
1) เมื่อมีโอกาสที่ทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) 

ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อื่นเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.17) 
2) ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชนจัดขึ้นเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
3) ตนและครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น กลุ่มอสส.(อาสาสมัครสาธารณสุข) 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเป็น
ประจำ และจะยินดีเสมอในการร่วมบริจาคสิ่งของให้กับชุมชนเมื่อทราบข่าวรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางชุมชนจัดขึ้น 
 

4.7.5 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านเทคโนโลยี 
ตารางท่ี 4.18 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านเทคโนโลยี 
โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านเทคโนโลยี Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาสูงใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด (Ipad) โทรศัพ์มือถือราคาแพง เป็นต้น 
3.40 1.32 ไม่แน่ใจ 

2 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และ
ฐานะทางการเงินเท่านั้น 

3.75 1.14 เห็นด้วย 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 

ข้อ ด้านเทคโนโลยี Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
3 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบ

สมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 
3.67 1.08 เห็นด้วย 

4 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้
งานและฐานะของครอบครัว 

3.32 1.34 ไม่แน่ใจ 

ผลรวม 3.49 1.04 เห็นด้วย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.49) และค่อนข้างต่ำ(ไม่แน่ใจ) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย จำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 

1) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 
(ค่าเฉลี่ย 3.75) 

2) ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบสมบูรณ์เหมาะสมกับ
รายได้และฐานะของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.67) 

ส่วนอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จำนวน 2 ทุกข้อ ดังนี้  
1) การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาสูงใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอ

แพด (Ipad) โทรศัพ์มือถือราคาแพง เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.40) 
2) สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของ

ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.32) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมและความ
ต้องการใช้รวมถึงฐานะการเงินของตนเองอยู่ 
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4.7.6 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี 4.19 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 มีการใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพื้น 
โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

3.88 0.98 เห็นด้วย 

2 นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

4.04 0.82 เห็นด้วย 

3 ตนและครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่
อาศัยอยู่เสมอ 

3.95 0.96 เห็นด้วย 

4 เมื่อมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้าน
มักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

3.92 0.98 เห็นด้วย 

ผลรวม 3.95 0.78 เห็นด้วย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.95) และค่อนข้าง
สูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
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1) นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 4.04) 

2) ตนและครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์  และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.95) 

3) เมื่อมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพ่ือนบ้านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.92) 

4) มีการใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง  ๆ ในครัวเรือน 
เช่น การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังให้ความสำคัญกับเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งของชุมชนและสังคมโดยรวม 
 

4.7.7 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง 
ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 
ตารางท่ี 4.20 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านคำว่า 
“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดยภาพรวมและ
รายข้อ 

ข้อ 
ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตที่พอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 การมีความสุขและยินดีกับการดำรงชีวิตตามอัตภาพและ
ฐานะของตนเองในสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

4.16 0.83 เห็นด้วยมาก 

2 การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้
ชีวิตประจำวัน 

4.08 0.80 เห็นด้วยมาก 

3 ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนัก
กับการพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำ
ว่า "พอ" เสมอ 

4.09 0.79 เห็นด้วยมาก 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละ
สิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

4.22 0.79 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลรวม 4.13 0.67 เห็นด้วยมาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.20 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตาม
ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.13) และค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นใน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่
พอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 1 ข้อ ดังนี้ 

1) ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วย จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
1) การมีความสุขและยินดีกับการดำรงชีวิตตามอัตภาพและฐานะของตนเองในสภาวการณ์

ปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
2) ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต  ตระหนักกับการพัฒนาตนเอง การ

พ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำว่า "พอ" เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.09) 
3) การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้ชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 4.08) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนตระหนักในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญมีความสุขกับการดำรงชีพตามอัตภาพของตน 
พร้อมกับพยายามเรียนรู้กับคำว่า “พอ” เสมอ 
 

4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

 
4.8.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
4.8.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
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ตามเพศ  3.88 0.65 3.86 0.73 0.198 0.843 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
เพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมี
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 
 

4.8.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาย ุ 
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำแนกตามอาย ุ

ระหว่างกลุม่ 0.227 2 0.113 0.228 0.796 
ภายในกลุ่ม 188.253 379 0.497 

  

รวม 188.480 381 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
  

4.8.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ระหว่างกลุม่ 4.331 8 0.541 1.124 0.346 
ภายในกลุ่ม 184.990 384 0.482   
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พอเพียง จำแนกตามอาชีพ รวม 189.321 392    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.23 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

4.8.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตดุสิต 
ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาใน
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขต
ดุสิต 

ระหว่างกลุม่ 0.468 2 0.234 0.480 0.619 
ภายในกลุ่ม 170.565 350 0.487   

รวม 
171.033 352    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.24 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เขตดุสิตแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

4.8.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับ
การศึกษา 
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ตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 3.154 3 1.051 2.144 0.094 
ภายในกลุ่ม 188.293 384 0.490   

รวม 191.447 387    
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.25 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่าง
กัน 
 

4.8.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้
ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำแนกตามรายไดต้่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 3.566 3 1.189 2.435 0.064 
ภายในกลุ่ม 182.547 374 0.488   

รวม 186.113 377    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่าง
กัน 
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4.8.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่าย
ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อ
เดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 1.078 3 0.359 0.724 0.538 
ภายในกลุ่ม 177.556 358 0.496   

รวม 178.634 361    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.27 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่าง
กัน 
 

4.8.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่ง
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
ตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามตำแหน่งหน้าท่ีที่รับผดิชอบ 

ฐานะในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบสูง 

ฐานะในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบท่ัวไป t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
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4.08 0.65 3.81 0.71 2.618 0.009* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ตำแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่มีฐานะ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบทั่วไปและฐานะในหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

 
4.8.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวน
สมาชิกในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิก
ในครอบครัว  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ไม่เกิน 4 คน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.93 0.63 3.85 0.73 1.102 0.271 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
จำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่มี
จำนวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและไม่เกิน 4 คนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 
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4.8.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาท
หน้าที่ในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทหน้าที่
ในครอบครัว  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามบทบาทหน้าท่ีในครอบครัว 

เป็นหัวหน้า
ครอบครัว 

เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว/ผู้อาศัย t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.94 0.67 3.84 0.71 1.432 0.153 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
บทบาทหน้าที่ในครอบครัว โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็น
หัวหน้าครอบครัวและเป็นสมาชิกในครอบครัว/ผู้อาศัยมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (ไม่แตกต่างกัน) 

 
4.8.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
ตารางท่ี 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามการไดเ้ข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

เคยเข้ารบัการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.92 0.72 3.74 0.66 2.422 0.016* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
พบว่า ประชาชนที่เคยและไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 
 

4.8.1.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนก
ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.94 0.64 3.79 0.78 1.989 0.047* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็น
และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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4.8.1.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 
ตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำแนกตามการไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม
จากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

ระหว่างกลุม่ 3.552 3 1.184 2.517 0.058 
ภายในกลุ่ม 157.551 335 0.470   

รวม 161.102 338 

   
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.33 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน โดยใช้วิธีการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างานแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

4.9 การเปรียบเทียบแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

 
4.9.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
4.9.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.79 0.65 3.74 0.78 0.656 0.512 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 
 

4.9.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามอาย ุ 
ตารางท่ี 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาย ุ

ระหว่างกลุม่ 0.096 2 0.048 0.089 0.915 
ภายในกลุ่ม 204.822 379 0.540   

รวม 204.918 381    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.35 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอายุ โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

 
4.9.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
อาชีพ 

ระหว่างกลุม่ 9.739 8 1.217 2.334 0.019* 
ภายในกลุ่ม 200.272 384 0.522   

รวม 210.011 392    
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.36 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสำคัญ (LSD: Least-Significant Different) ดังตารางที ่4.37 

 
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าการเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ 

อาชีพ Mean 

พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง
ทั่วไป ค้าขาย 

ลูกจ้าง
บริษัท 
เอกชน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ 

นักเรยีน/
นักศกึษา 

ข้าราชการ
บำนาญ/
เกษียณ
ราชการ 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อื่น ๆ 
(ครูพี่

เลี้ยง ครู
เอกชน 
ลูกจ้าง

ชั่วคราว) 
3.73 3.80 3.72 3.51 3.98 4.03 3.91 3.91 3.42 

พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.73 - 0.068 -0.006 -0.220 0.250 0.301* 0.181 0.178 -0.314 
รับจ้างทัว่ไป 3.80  - -0.074 -0.288* 0.182 0.232 0.112 0.110 -0.382 
ค้าขาย 3.72   - -0.214 0.256 0.306* 0.186 0.184 -0.309 
ลูกจ้างบริษทัเอกชน 3.51    - 0.470* 0.521* 0.401 0.398* -0.094 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ/รับราชการ 3.98     - 0.051 -0.069 -0.072 -0.564* 
นักเรยีน/นักศกึษา 4.03      - -0.120 -0.123 -0.615* 
ข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ 3.91       - -0.003 -0.495 
ธุรกจิส่วนตัว 3.91        - -0.492 
อื่น ๆ (ครูพี่เลีย้ง ครูเอกชน ลกูจ้าง
ชั่วคราว) 

3.42 
        

- 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 4.37 พบว่า ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างการ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
อาชีพ เป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จำนวน 8 คู่ ดังนี้ 

1) ประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว 

2) ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า ค้าขาย และพ่อบ้าน แม่บ้าน 
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3) ประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพ่ีเลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว) จะปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา 
 

4.9.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพื้นที่
เขตดุสิต 
ตารางท่ี 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขต
ดุสิต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตดุสิต 

ระหว่างกลุม่ 1.009 2 0.504 0.932 0.395 
ภายในกลุ่ม 189.423 350 0.541   

รวม 190.432 352    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.38 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาใน
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิตแตกต่างกันมี
การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
แตกต่างกัน 
 

4.9.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 1.742 3 0.581 1.066 0.363 
ภายในกลุ่ม 209.063 384 0.544   

รวม 210.805 387    
 



128 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.39 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

4.9.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 2.519 3 0.840 1.563 0.198 
ภายในกลุ่ม 200.839 374 0.537   

รวม 203.357 377    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.40 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
.05 พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

4.9.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
รายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 2.035 3 0.678 1.253 0.291 
ภายในกลุ่ม 193.887 358 0.542   

รวม 195.922 361    
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.41 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อ
เดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
.05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

4.9.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
ตารางท่ี 4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

ฐานะในหนา้ที่ท่ี
รับผิดชอบสูง 

ฐานะในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบท่ัวไป t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.92 0.71 3.70 0.74 2.050 0.041* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่มีฐานะในหน้าที่ที่
รับผิดชอบทั่วไปและฐานะในหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

 
4.9.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ไม่เกิน 4 คน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.80 0.72 3.74 0.74 0.764 0.445 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและไม่เกิน 4 คนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่าง
กัน 

 
4.9.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.44 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัว  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทหน้าท่ีใน
ครอบครัว 

เป็นหัวหน้า
ครอบครัว 

เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว/ผู้อาศัย t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.84 0.74 3.72 0.72 1.574 0.116 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.44 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทหน้าที่ใน
ครอบครัว โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
และเป็นสมาชิกในครอบครัว/ผู้อาศัยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 

 
4.9.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ตารางท่ี 4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการ
ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

เคยเข้ารบัการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.86 0.71 3.56 0.74 3.830 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เคยและ
ไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่
เคยเข้ารับการอบรมเลย 
 

4.9.1.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.85 0.66 3.64 0.83 2.614 0.009* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่ เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะ
สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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4.9.1.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 
ตารางท่ี 4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือ
หัวหน้างาน 

ระหว่างกลุม่ 3.840 3 1.280 2.577 0.054 
ภายในกลุ่ม 166.390 335 0.497 

  

รวม 170.229 338 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.47 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างานแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
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4.10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์กับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 4.10.1 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.48 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Correlations Spearman's rho 
 ความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือน 
ความรู้ความเข้าใจ Correlation Coefficient 1.000 -.110(*) 

Sig. (2-tailed) . .028 
จำนวน 397 397 

กิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

Correlation Coefficient -.110(*) 1.000 
Sig. (2-tailed) .028 . 
จำนวน 397 398 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.48 พบว่า ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(Correlations  Coefficient) เท่ากับ -.110 จำนวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 397 ส่วน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 398 และมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .028 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าประชาชนที่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงลบอยู่ระดับต่ำ (s = -.110*) กับกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.10.2 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.49 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations  
 ความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน 

ความรู้ความเข้าใจ Pearson Correlation 1 .081 
Sig. (2-tailed) . .108 
จำนวน 397 397 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

Pearson Correlation .081 1 
Sig. (2-tailed) .108 . 
จำนวน 397 398 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.49 พบว่า ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจกับการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน  มีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(Correlations  Coefficient) เท่ากับ .081 จำนวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 397 ส่วนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน เท่ากับ 398 และมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .108 ซ่ึงไมม่ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ไม่มีความสัมพันธ์กัน) 
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4.10.3 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.50 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ เกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations  
 ทัศนคตเิกี่ยวกับ

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

ทัศนคตเิกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Pearson Correlation 1 .422(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
จำนวน 397 397 

กิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

Pearson Correlation .422(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 . 
จำนวน 397 398 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.50 พบว่า ตัวแปรด้านทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ .422 จำนวนข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 397 ส่วนกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 398 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์
เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .422**) กับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.10.3 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.51 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ เกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations  
 ทัศนคตเิกี่ยวกับ

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน 

ทัศนคตเิกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Pearson Correlation 1 .495(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
จำนวน 397 397 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

Pearson Correlation .495(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 . 
จำนวน 397 398 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.51 พบว่า ตัวแปรด้านทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ 
.495 จำนวนข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 397 ส่วนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เท่ากับ 398 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ประชาชนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปาน
กลาง (r = .495**) กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.10.4 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.52 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations  
 แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ 
กิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ Pearson Correlation 1 .565(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
จำนวน 394 394 

กิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

Pearson Correlation .565(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 . 
จำนวน 394 398 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.52 พบว่า ตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ .565 จำนวนข้อมูล
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม เท่ากับ 394 ส่วนกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 398 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่
ระดับระดับปานกลางค่อนข้างสูง (r = .565**) กับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.10.5 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.53 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations  
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ Pearson Correlation 1 .486(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
จำนวน 394 394 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

Pearson Correlation .486(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 . 
จำนวน 394 398 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.53 พบว่า ตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  
Coefficient) เท่ากับ .486 จำนวนข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 397 
ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 398 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่
ระดับระดับปานกลาง (r = .486**) กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.11 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 4.11.1 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที ่4.54 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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Correlations 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ กิจกรรม โทรทัศน ์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ์
หนังสือ วารสาร 

นิตยสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ 
พูดคุยสนทนากับ

ครอบครัวและเพื่อน 
Internet (อินเทอร์เน็ต

,Online ต่าง ๆ) 
กิจกรรม Pearson Correlation 1 .382(**) .378(**) .375(**) .402(**) .511(**) .440(**) 
  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 398 397 395 396 395 396 396 
โทรทัศน ์ Pearson Correlation .382(**) 1 .412(**) .488(**) .352(**) .467(**) .190(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
  N 397 397 395 396 395 396 396 
วิทยุกระจายเสียง Pearson Correlation .378(**) .412(**) 1 .508(**) .466(**) .378(**) .401(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 
  N 395 395 395 395 394 395 395 
หนังสือพิมพ ์ Pearson Correlation .375(**) .488(**) .508(**) 1 .606(**) .440(**) .230(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 
  N 396 396 395 396 395 396 396 
หนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ Pearson Correlation .402(**) .352(**) .466(**) .606(**) 1 .590(**) .456(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 
  N 395 395 394 395 395 395 395 
พูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพื่อน Pearson Correlation .511(**) .467(**) .378(**) .440(**) .590(**) 1 .463(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 
  N 396 396 395 396 395 396 396 
Internet (อินเทอร์เน็ต,Online ต่าง ๆ) Pearson Correlation .440(**) .190(**) .401(**) .230(**) .456(**) .463(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 396 396 395 396 395 396 396 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.54 พบว่า ตัวแปรด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกช่องทางการรับข่าวสารมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlations  Coefficient) ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ต่อกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .382**) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงต่อ
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = 
.378**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ต่อกิจกรรม
ในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .375**) อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆต่อกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปาน
กลาง (r = .402**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการพูดคุยสนทนากับ
ครอบครัวและเพ่ือนต่อกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (r = .511**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสาร Internet (อินเทอร์เน็ต
,Online ต่าง ๆ)ต่อกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง (r = .440**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 4.11.2 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที ่4.55 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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Correlations 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ การประยกุต ์ โทรทัศน ์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ์
หนังสือ วารสาร 

นิตยสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ 
พูดคุยสนทนากับ

ครอบครัวและเพื่อน 
Internet (อินเทอร์เน็ต

,Online ต่าง ๆ) 
การประยกุต ์ Pearson Correlation 1 .275(**) .283(**) .279(**) .318(**) .437(**) .328(**) 
  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 398 397 395 396 395 396 396 
โทรทัศน ์ Pearson Correlation .275(**) 1 .412(**) .488(**) .352(**) .467(**) .190(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
  N 397 397 395 396 395 396 396 
วิทยุกระจายเสียง Pearson Correlation .283(**) .412(**) 1 .508(**) .466(**) .378(**) .401(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 
  N 395 395 395 395 394 395 395 
หนังสือพิมพ ์ Pearson Correlation .279(**) .488(**) .508(**) 1 .606(**) .440(**) .230(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 
  N 396 396 395 396 395 396 396 
หนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ Pearson Correlation .318(**) .352(**) .466(**) .606(**) 1 .590(**) .456(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 
  N 395 395 394 395 395 395 395 
พูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพื่อน Pearson Correlation .437(**) .467(**) .378(**) .440(**) .590(**) 1 .463(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 
  N 396 396 395 396 395 396 396 
Internet (อินเทอร์เน็ต,Online ต่าง ๆ) Pearson Correlation .328(**) .190(**) .401(**) .230(**) .456(**) .463(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 396 396 395 396 395 396 396 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.55 พบว่า ตัวแปรด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกช่องทางการรับข่าวสารมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r = .275**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงต่อการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r = .283**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r = .279**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

4) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .318**) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการพูดคุยสนทนากับ
ครอบครัวและเพ่ือนต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .437**) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

6) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสาร Internet (อินเทอร์เน็ต
,Online ต่าง ๆ) ต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .328**) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4.12 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตารางที ่4.56 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations 
  
  

กิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

Pearson Correlation 1 .750(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
จำนวน 398 398 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Pearson Correlation .750(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 . 
จำนวน 398 398 

**  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.56 พบว่า ตัวแปรด้านกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  
Coefficient) เท่ากับ .750 จำนวนกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 398 ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 398 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = .750**) กับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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4.13 การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 
 ผลการสั ง เคราะห์ บทการสัมภาษณ์ ของผู้ น ำชุ มชน /ประธานชุมชนใน เขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ดังนี้ 
 4.13.1 กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 6 ข้อคำถาม ได้แก่ 

 1) การมีวิธีการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการลดรายจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน
นั้น จะจ่ายเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการครองชีพในแต่ละวันเท่านั้น ส่วนการกำหนดความจำเป็นวันต่อ
วัน เช่นค่าอาหารเช้า เที่ยง เย็น ค่ารถ(เดินทางไป-กลับที่ทำงาน) เป็นต้น แต่พบว่าถ้าหากไม่จำเป็นที่
จะต้องเดินไปไหนด้วยตนเองก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์ หรือหากใกล้ก็จะไม่ใช้รถส่วนตัว จะลดของ
ฟุ่มเฟือย และอบายมุขเช่นเหล้า บุหรี่ เป็นต้น ที่เกี่ยวกับการกินแต่ละมื้อก็กินให้น้อยลง ไม่ต้องมีของ
ขบเคี้ยวนั่นเอง ส่วนบางครอบครัวทำกับข้าวกินร่วมกันมื้อเช้าจนถึงมื้อเย็นเลย และมักจะเป็นอาหาร
สำเร็จรูป ดังคำสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนสุโขทัย ที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่ซื้ออาหารสำเร็จรูปมากกว่าทำเอง 
นอกจากต้องการที่จะกินอะไรที่ชอบก็จะซื้อมาทำกันเอง (วันดี  เสมระวณิช, 2555: สัมภาษณ์, 3 
พฤษภาคม) 

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 
เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกในครอบครัวแล้วพบว่า หลายครอบครัวของผู้นำชุมชนที่สมาชิกช่วยกัน
ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า ไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายนัก เพราะโดยส่วนใหญ่สมาชิกยังเป็นวัยเรียน ทำให้ค่าใช้จ่ายที่
จะจ่ายในแต่ละวันจะมาจากบิดา มารดาเท่านั้นจึงทำให้ประหยัดไปด้วยในตัว และบางครั้งลูก ๆ ของ
ผู้นำชุมชนจะเข้าใจและเห็นใจพ่อแม่ ทำให้รู้จักเก็บหอมรอบริบด้วย ดังคำสัมภาษณ์ของเลขานุการ
ชุมชนท่าวาสุกรี ที่กล่าวว่า ลูกจะประหยัดด้วยตนเอง จะเก็บหอมรอบริบเอง โดยตอนเช้าแม่จะไปส่ง 
เย็นเขาก็จะกลับเองโดยรถเมล์ ซึ่งเขาจะเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเขาต้องประหยัด และเขาก็สงสารแม่ว่า
แม่หาเงินอยู่คนเดียว ไม่เที่ยวจะอยู่แต่ในบ้าน ขนมก็จะไม่ซื้อสุรุ่ยสุร่าย ซึ่งถ้าลูกอยากได้กระเป๋าเขา
ถ้าแม่ไม่ซื้อให้เขาก็จะเก็บเงินซื้อเอง (ชมนิภา  ธิเนตร, 2555: สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม) 
 2) การมีวิธีการเพ่ิมรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการเพ่ิมรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือน  ผู้นำส่วน
ใหญ่ยังทำงาน และหรือเป็นข้าราชการบำนาญ มีอาชีพค้าขาย และรับจ้าง (ซึ่งบางคนจะขับมอเตอร์
ไซต์รับจ้าง ตอนประมาณ 7 โมงก่อนจะเข้าทำงานช่วง 8.00 น. และหลังเลิกงาน 4 โมงเย็นก็จะขับ
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มอเตอร์ไซต์ต่อก็มี) (ชมนิภา  ธิเนตร, 2555: สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน) โดยผู้นำบางคนที่อยู่ในระบบ
ราชการก็จะมีการทำล่วงเวลา (โอที) ซึ่งมีอยู่ตลอดทุกเดือน ดังคำสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนเทวราช
กุญชร ที่กล่าวว่า ขณะนี้ก็ทำงานราชการอยู่โดยมีการทำงานล่วงเวลา เป็นวิธีการเพ่ิมรายได้อีกวิธีหนึ่ง
ด้วย (อุทิศ บูรณแสน, 2555: สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม) 

การประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร? 
ผู้นำบางท่านก็ใช้เวลาว่างจากงานขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (ชมนิภา  ธิเนตร, 2555: สัมภาษณ์, 

1 พฤษภาคม) และบางท่านมีการทำงานฝีมือ รับจ้างทำผลไม้และงานบัญชีอ่ืน ๆ ด้วย (รัชนีวรรณ ปรี
ทรัพย์, 2555: สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม) 

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการเพ่ิมรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 
ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนจะช่วยกันลดรายจ่ายมากกว่าเพ่ิมรายได้ ถ้าไม่

จำเป็นจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย  
 3) การมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน พบว่า ผู้นำจะมีเงินออมไว้เกือบทุกครอบครัว ทั้งออม
เพ่ือยามฉุกเฉย เพ่ือเป็นการศึกษาของลูก โดยจะจัดออมไว้กับการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์  ซึ่ง
บางครั้งเวลามีรายได้พิเศษเข้ามาก็จะได้เก็บเอาไว้เป็นสลากออมสินด้วย  และบางคนออมผ่านกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ (วันดี  เสมระวณิช, 2555: สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม) นอกจากนี้ยังมีเงินสำหรับใช้
จ่ายที่จำเป็นของแต่ละวัน แต่ละเดือน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยการใช้
จ่ายมักจะมีการแบ่งส่วนรายรับรายจ่ายเหมือนเช่นการทำบัญชี ดังคำสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนพัฒนา
ระนองกลางที่กล่าวว่า รายจ่ายจะมีจำพวกค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า กับค่าใช้จ่ายจำเป็นแต่ก็มีการจัดแบ่งส่วน
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน (ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์, 2555: สัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม) 
 สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? 

เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนจะพบว่า เป็นลักษณะการออมภายใน
ครัวเรือนเช่น เด็กเยาวชนให้หยอดกระปุก เป็นต้น ซึ่งสมาชิกจะได้รับการปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักการ
ออม ปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็ก (วันดี  เสมระวณิช, 2555: สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน) การแยกสิ่งต่าง ๆ ที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ นำกลับมาใช้ใหม่ ให้รู้จักรับผิดชอบ ทำหน้าที่ของตนตั้งใจเรียน โดยส่วนใหญ่
มักจะปลูกฝังการจัดทำบัญชีกันตั้งแต่เด็ก ๆ (รัชนีวรรณ ปรีทรัพย์, 2555: สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม) 
(ชมนิภา ธิเนตร, 2555: สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม) 

4) ท่านมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่จะไม่เล่นหวย ไม่เที่ยว ไม่เล่นการ

พนัน กินใช้อย่างปกติ ที่เหลือเก็บออมทั้งหมด การใช้เป็นแบบประหยัด สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อ 
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นอกจากนี้มีผู้นำบางท่านที่มีรูปแบบการแบ่งเงินเอาไว้เป็นสัดส่วน และต้องใช้ธรรมะเข้ามาช่วยในการ
ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงด้วย โดยปกติแล้วทางชุมชนจะมีการสวดมนต์ทุกวัน ในเวลา 9.00 น. ที่สำคัญ
หากทำอะไรได้ เองก็จะทำกันเองเป็นหลัก (ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์ , 2555: สัมภาษณ์ , 25 
พฤษภาคม) 

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 
ส่วนสมาชิกในครอบครัว มักจะช่วยเหลือครอบครัวด้วยไม่ซื้อของที่ม่จำเป็นออก ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับอบายมุข ไม่เกเร 
5) การมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไร

บ้าง? 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์  และเวลาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเลือกที่ประหยัดไฟ ช่วยลดโลกร้อนเป็นหลัก  ถ้าหาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียจะเลือกซ่อมแซมก่อนเป็นอันดับแรก หากใช้ไม่จริงจึงจะซื้อใหม่ ส่วนการช่วย
สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ จะมีการแยกก่อนและบางชิ้นสามารถเก็บไว้ขายได้ ซึ่งในหลายชุมชนจะแยกไว้
ก่อนและจะมีรถรับซื้อของเก่ามารับซื้อในชุมชนเองเลย ในหลายชุมชนมีการทำน้ำยาล้างจานใช้เอง
เหมือนกันโดยศูนย์ศิลปาชีพ 904 เข้ามาช่วยอบรมเพ่ือให้ชุมชนนั้นเกิดรายได้ที่เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง
ด้วย นอกจากนี้ชุมชนยังให้ความสำคัญกับเยาวชนโดยการรณรงค์ให้เยาวชนในชุมชนมาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เช่น บูรณะโบราณสถานของวัด เป็นต้น  

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
พอเพียงอย่างไรบ้าง? 

สมาชิกในครอบครัวของผู้นำบางคนหากมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จะนำไปบริจาคที่
วัดสวนแก้ว เช่น ตู้ เสื้อผ้า เป็นต้น 

6) การมีวิธีการการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกันในครอบครัว/ญาติพ่ีน้องอย่างไรบ้าง? 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่จะดูแลซึ่งกันและกัน ให้คำปรึกษาแก่

กันและกันมากกว่า ทั้งนี้ในหลายครอบครัวของผู้นำจะสอนลูกด้วยเหตุผล ซึ่งเมื่อมีปัญหาระหว่างกัน
ในครอบครัวจะเลือกวิธีการพูดคุยกันก่อนเสมอ 

การมีวิธีการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างไรบ้าง? 
ส่วนในชุมชนความเป็นประธานชุมชน กรรมการชุมชน หรือเลขานุการประธานของชุมชน 

จะมีบทบาทหน้าที่อยู่ชัดเจน เช่น รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของชาวบ้านที่เดือดร้อน และจะประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้ชาวบ้านมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆ การเข้าร่วมอบรมตาม
หน่วยงานต่างๆ แล้วจากนั้นก็ต้องนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน จัดเวลาประชุมกัน นัด



151 

รวมกันแล้วบอก หรือไม่ก็ใช้วิธีเสียงตามสาย ดูแลชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรม 
ประสานงาน พิมพ์เอกสารเป็นต้น 

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในชุมชนอย่างไรบ้าง? 
ความเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในชุมชน ครอบครัวผู้นำจะเน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

ชุมชนเมื่อมีเวลาว่าง เช่น การทำเวที กางเต้นท์ เพ่ือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง? 
ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะที่เน้นย้ำที่การใช้จ่ายด้วยความประหยัด ไม่ต้องการให้

ชาวบ้านเล่นการพนัน ติดอบายมุข ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และควรมีการเข้าร่วม
การอบรมของชุมชนให้สม่ำเสมอ ที่สำคัญทุกคนต้องอาศัยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ประคับประคองในการดำเนินชีวิต 
 
 4.13.2 สรุปข้อคำถามการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน(มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ) 
จำนวน 6 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การมีวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาจิตใจอย่างไร
บ้าง? 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองในการพัฒนาจิตใจที่ผู้นำชุมชน
ตระหนักเสมอคือความไม่ท้อแท้ในการดำรงชีวิตตามหลักความพอเพียง เชื่อว่าความพอเพียงนั้นไปถึง
ได้ไม่ยาก ทำให้มันเหมือนว่าเป็นกิจวัตร ไม่ฟุ่มเฟือยสอนตัวเองเสมอว่าต้องใช้เงินอย่างประหยัด ที่
สำคัญไม่ควรเครียดกับความพอเพียง จะต้องไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ซึ่งการนำหลักธรรมะมาใช้นั้นจะ
สามารถทำให้จิตใจดีซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้ดีด้วย ฝึกตนเองให้รู้จักการทำบุญ ไหว้พระ ถือศีล
บ้าง และสำคัญในการดำรงชีพคือ ต้องไม่เป็นหนี้ นี่ก็พอแล้ว 

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
จิตใจอย่างไรบ้าง?  

การพ่ึงตนเองด้านจิตใจของสมาชิกในครอบครัวจะนึกถึงความอยู่ง่าย กินง่าย ไม่ซื้อของแพง 
และมีความภูมิใจแล้วในการดำรงชีวิตขณะนี้ 

2) การมีวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจอย่างไร
บ้าง? 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้นำเองจะเน้นการ
ประหยัดในทุก ๆ เรื่อง จะต้องรู้ศักยภาพ และอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเดือดร้อนคนอ่ืน ทั้งนี้การจัดทำ
บัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยควบคุมรายจ่ายได้มากทีเดียว 
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3) การมีวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นสังคมอย่างไรบ้าง? 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองด้านสังคมจะเริ่มต้นด้วยการมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนก่อน และปลูกฝังให้สมาชิกในบ้านเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ส่วนใน
ชุมชนต้องนึกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยเหลือกันและกัน เช่น การทำน้ำยาล้างจาน 
น้ำยาปรับผ้านุ่มใช้กันในครัวเรือน  

สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านสังคม
อย่างไรบ้าง? 

ส่วนสมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกฝังให้รู้จักการสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่ 
รู้กาลเทศะ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เช่น เพ่ือนในกลุ่ม คนในชุมชน 

4) การมีวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเทคโนโลยีอย่างไร
บ้าง? 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมีหลายครอบครัวที่เน้น
การใช้โทรศัพท์มือที่มีคุณสมบัติไม่มากนัก ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเช่น ไว้โทรออกหรือรับสายเข้าก็
เพียงพอ นอกจากนี้ ในฐานะเป็นผู้นำส่วนใหญ่จะใช้เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ให้ กับ
ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสาร และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน  รวมถึงการขอความร่วมมือกับ
ประชาชนด้วย 

5) การมีวิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง? 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
ส่วนใหญ่จะทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนลูกบ้านอยู่แล้ว เช่น การแยกขยะให้ถูกต้อง และใช้สิ่งของ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ในบางครัวเรือนจะซื้อน้ำยา
ซักผ้า ปรับผ้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้นมาจากร้านค้ามากกว่าทำเอง นั่นก็เพราะความสะดวกเป็นสำคัญ 

6) การมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถเข้าถึงคำว่า “พอ” 
พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงได้อย่างไรบ้าง? 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า วิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถเข้าถึงคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ส่วนใหญ่
ผู้นำจะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงไม่ฟุ่มเฟือย ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า ใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา ใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลาง ไม่ต้องมีฐานะมากมาย และอยากให้
ลูกหลายมีความพอเพียง มีความสุข ไม่ลำบากมาก ทำงานเพ่ือส่วนรวม และได้ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
ชุมชนก็พอแล้วกับชีวิตคนเมือง 
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สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถเข้าถึง
คำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงได้อย่างไรบ้าง? 

ส่วนสมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนโดยส่วนใหญ่จะได้รับการสั่งสอนหรือฝึกฝนกันมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ ว่าให้รู้จักประหวัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย เวลากินข้าวก็ต้องกินให้หมด ให้รู้คุณค่าของอาหาร เป็น
ต้น และสิ่งสำคัญในการสั่งสอนคือ การปฏิบัติตามพระราชดำรัสความพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จนย้ำเตือนและปฏิบัติเป็นแบบอย่างของสมาชิกในครอบครัวเสมอ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน? 
ผู้นำชุมชนโดยส่วนใหญ่ให้คำแนะในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเพียง

ว่า ด้วยสภาพแวดล้อมที่ภาวะข้าวของแพง ควรตระหนักในสิ่งที่เรียกว่า ความพอเพียง ต้องกระทำทุก
อย่างด้วยการอยู่แบบพอเพียงเพ่ือตนเองและชุมชนเกิดความสุขร่วมกันทุกคน 

 

4.14 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 4.14.1 สรุปสภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนจากแบบสอบถาม 
 ข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนที่สำคัญมีดังนี้ (ผู้วิจัยจะไม่ตัดความคิดเห็นของประชาชน เมื่ออ่าน วิเคราะห์แล้วเป็นปัญหา
จริงตามบริบททางสังคม ณ เวลานั้น) 
 1) ปัญหาเชิงสังคม 

- การขาดความสามัคคีในชุมชน 
- การมีธุรกิจเงินกู้ ทำให้คนใช้เงินเพ่ิมมากข้ึน เพราะเงินได้ง่ายเกินไป เป็นสิ่งที่ทำให้

ใช้จ่ายเกินตัว 
- บุคคลที่ค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อวัตถุนิยม พฤติกรรมเลียนแบบ (เห็นคนอ่ืนมีแล้วอยากมี

บ้างโดยไม่คำนึงถึงรายได้) ค่านิยมการเล่นพนัน เช่น หวย ไพ่ เป็นต้น ประกอบกับสื่อ (Media) เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก จูงเข้าสู่ค่านิยมง่ายขึ้น 

- ค่านิยม วัตถุนิยม เห็นคนอื่นมีก็อยากจะมีตาม ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
- ความเห็นไม่ตรงกัน, ของแพงเมื่อปรับเงินค่าแรงขึ้น, ขอให้หน่วยงานของรัฐบาลได้

โปรดช่วยสอดส่องดูแลอย่างจริงจังกับตลาดทุกๆตลาด, สงสารผู้ที่ตกงานเพราะค่าแรงขึ้น 
- การไม่ร่วมมือของชุมชน 
- เวลานี้ทุกครัวเรือนมีปัญหาในการใช้จ่ายสินค้าแพง แพงมากๆ เลย ไม่รู้ว่ารัฐบาล

ห่วงปากท้องของประชาชนหรือเปล่า ชิงดีชิงเด่นกัน ตอนนี้จะแก้ไขอะไร ขอให้แก้สินค้าพวกอุปโภค
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บริโภค คนจนตาย รัฐบาลรวย ประชาชนจน เงินเดือนน้อยราจ่ายเยอะและไม่ต้องคิดอะไรมากเวลา
ออกจากบ้านต้องใช้เงินทั้งนั้น 

- สภาวะทางสังคมที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการใช้ชีวิตแบบพอเพียง, นโยบายของภาครัฐที่
ไม่มีความจริงจังและจริงใจในการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 

- ระดับเยาวชนยังไม่เห็นคุณค่าของหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ปัญหา
เยาวชนติดเกมส์และยาเสพติด รวมถึงการพนัน, ผู้ใหญ่ยังไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน 

สรุปจากกรณี 2 ประเด็นสุดท้ายมีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ของ
ประชาชนในระดับบุคคลและครอบครัว ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุจากสภาวะสังคมที่หน่วยงานหรือระดับ
ผู้นำประเทศยังเป็นตัวอย่างที่ไม่เอ้ือ(เป็นแบบอย่างไม่ดี) ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแล้ว ก็ย่อมมีผลต่อการบรรลุการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงได้ในชุมชนเมือง 
 2) ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ 

- สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพมากขึ้น 
- ปัญหาเศรษฐกิจข้าวของต่างๆ แพงไม่พอกับรายจ่าย โชคดีที่ไม่มีครอบครัวที่ต้อง

ดูแล เช่น มีลูก แต่ก็มีพ่อ แม่ ที่ต้องดูแล บางเดือนก็แทบไม่พอใช้ แต่ก็จะพยายามทำตามพระราช
ดำรัสขององค์สมเด็จพ่อ คือ เศรษฐกิจพอเพียง 

- รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
- มีรายได้น้อย, สินค้าราคาแพง 
- เกิดจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในครอบครัวแต่ละครอบครัวจะต้องกู้เงินมา

เพ่ือใช้สอยในยามจำเป็น ค่าลงทะเบียน เพราะระยะนี้การศึกษาส่วนใหญ่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้า
มา ทางครอบครัวไม่พร้อมที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปเช่าซื้อ ทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพ่ิมมาก
กว่าเดิมอีก 

- มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเข้ามาจากค่าใช้จ่ายปกติ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายปกติของแต่ละ
เดือนไม่พอใช้ เช่น ค่าประกันชีวิต, ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนลูก, สินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น 

สรุปได้ว่า สภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนสัมผัสอยู่ที่ทุกวันในชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ของแพง ค่าแรงต่ำ ช่องทางการใช้จ่ายหลากหลาย ความเจริญของเทคโนโลยี  ภาระความรับผิดชอบ
มากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ทำให้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนเป็นเรื่องที่
ยากมากข้ึนตามไปด้วย 
 3) ปัญหาบุคคล 

- สมาชิกในครอบครัวยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- ต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว(จำนวน 5 คน) จึงทำให้บางครั้งไม่มีเวลาเข้า
ร่วมชุมชน แต่ก็จะปฏิบัติกันภายในบ้านและครัวเรือน 

- ค่าใช้จ่ายตายตัวแต่ละเดือนไม่สามารถตัดหรือลดได้เลย (การจัดการไม่ลงตัว) 
- บางครอบครัวยังเป็นหนี้เพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงไม่สามารถที่จะเก็บออม

ได้ก็จะประหยัดและใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงก็ตาตาม 
- ความต้องการและการเห็นแก่ตัว, อยากเห็นองค์กรใหญ่ๆ หรือรัฐพอเพียงบ้าง 
สรุปได้ว่า แต่ละบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ ยังเกิดความไม่เข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง บางครั้งเกิดจากการมีภาระหนักในการรับผิดชอบต่อครอบครัว การจัดการเรื่อง
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการมีภาระหนี้สิน และมุมมองต่อหน่วยงานภาครัฐถึงการเห็นแก่ตัว การคอรัปชั่น 
และความไม่เพียงพอของหน่วยงานรัฐนั่นเอง ย่อมมีผลต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแน่นอน 
 
 4.14.2 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งในหลายประเด็น ดังนี้ 

- การให้โอกาสมีส่วนร่วมมากข้ึนในทุกคน มิได้เกิดเฉพาะกลุ่มของตนเอง 
- ต้องเจาะเข้าถึงชุมชนตัวต่อตัวโดยเฉพาะวัยรุ่น 
- ควรสอนให้รู้จักวางแผน เพ่ิมอนาคตที่ดีข้ึน 
- ต้องมุ่งแก้ตั้งแต่พ้ืนฐานจิตใจ สามัญสำนึก ปลูกฝังความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งล่อตา

ล่อใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่แปรผกผันกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- อยากให้มีกลุ่มงานอาชีพเกิดข้ึนภายในชุมชน เพ่ือเขาจะมีรายได้เลี้ยงตัวเอง 
- ควรมีการสร้างการรีไซเคิลในบ้าน นำของที่จะทิ้งมาประยุกต์ใช้ใหม่ ประหยัดน้ำ

ไฟ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว 
- ควรใช้เทคโนโลยีในยามจำเป็นซึ่งบางครั้งทางสถาบันการศึกษาต้องให้เด็กนักเรียน

ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งถ้าใช้การศึกษาอย่างที่เคยมีมาจะให้เด็กได้รู้จักค้นคว้าในห้องสมุด และจะ
ทำให้รายจ่ายในครอบครัวนั้นลดน้อยลงได ้

- รู้จักให้อภัย เห็นอกเห็นใจกัน เคารพสิทธิหลายหน้าที่ซึ่งกันและกัน รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ปรองดอง 

- ต้องเริ่มสอนและทำได้จริงให้เห็นก่อนของครอบครัว 
- อย่างแรกคือการทำให้บุคคลในชุมชนหรือกลุ่มอ่ืนๆ มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถ

ยืนหยัดด้วยตนเอง 
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- นำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้มาเป็นผ้าถูพ้ืน, นำขยะที่เป็นพลาสติกหรือเหล็ก ซึ่งเป็นการ
แยกขยะนำขยะมาเปลี่ยนเป็นเงิน 

- รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพ่ือความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ทุกระดับให้อยู่ได้ ...บอกตามความเป็นจริงว่าสงสารประชาชนทุกข์ยากกันเหลือเกิน 

- ควรปรับเครื่องอุปโภค – บริโภคให้ลดลง 
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้ได้ดีกับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเกษตรกร

จะเห็นผลมากกว่า เนื่องจากค่าครองชีพของคนในเมืองขั้นสูง แก่งแย่งชิงดี หวังผลกำไรมากกว่า
ศีลธรรม ทำให้ยากถึงแม้จะอยากทำก็ตาม ทำได้ดีที่สุดคือการประมาณตน ไม่ฟุ้งเฟ้อตามแฟชั่นหรือ
สมัยนิยม “ไม่ต้องยินให้สูงเหมือนใครเขา จงบินเท่าที่เราจะบินไหว” 

- รัฐเข้าถึงทุกครัวเรือนในแต่ละเขต, ความต้องการในการหารายได้เสริมให้แต่ละ
ครัวเรือน, จัดกิจกรรมเสริมรายได้ เช่น สอนอาชีพเสริมสวย, เย็บผ้า, หัตถกรรม, ทำขนม ฯลฯ, แจก
เมล็ดพันธุ์พืชพืชสวนครัว, ตั้งศูนย์เด็กเล็ก (เด็กอ่อนวัยเรียน) และถามปัญหาแต่ละครอบครัว, นำ
รายได้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้, ดูแลเด็กเล็ก คนแก่ คนพิการ คนขายรายได้, แจกเมล็ดพันธุ์
พืชสวนครัว 

- ทางชุมชนที่รวมกลุ่มกันก็ต้องพร้อม เช่น สถานที่ เพราะสถานที่เรามี่ จะรวมกลุ่ม
กันก็ยาก ทุกครอบครัวต้องหาเช้ากินค่ำ ปากกัดตีนถีบ 

- อยากเห็นความสามัคคีและเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
- การอบรมบ่มเพราะของผู้ปกครองและครูอาจารย์ รวมถึงผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน -

ท้องถิ่น การแสดงตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนได้เห็นผลดีและได้เห็นผลลัพธ์ที่ดี 
- อาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป จึงใคร่ต้องการฝึกอาชีพที่ต่างจากการค้าขายและจะ

ได้ความรู้ติดตัวไป ทั้งยังต่อยอดไปให้บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งด้วย เช่น นวดแผนไทย
โบราณ 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน ต้องเริ่มต้น
ที่บุคคล/ครัวเรือนที่สนใจ เข้าถึงประชาชน/ครัวเรือนในแต่ละชุมชนอย่างทั่วถึง นับเป็นการให้โอกาส
ทุกคนอย่างเท่าเทียม และสอนกันอย่างจริงจังในแต่ละครอบครัวที่ต้องการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปลูกความเข้าใจ และจิตใจ สามัญสำนึก ปลูกฝังความอดทน อดกลั้นแล้ว 
จึงเริ่มปฏิบัติการจริง ติดตามผลสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงด้วย 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการวิจัยได้สังเคราะห์จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์
จำนวน 398 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือค้นหากิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานบุคคล 
 ลักษณ ะข้อมูล พ้ืนฐานบุ คคลสำหรับประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามใน เขตดุสิ ต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.80) มีช่วงอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 34.17) มีสัดส่วนใกล้เคียงกับช่วงอายุตั้งแต่ 31-50 ปี (ร้อยละ 33.92) ประอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป (ร้อยละ 24.37) มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในเขตดุสิตตั้งแต่ระยะเวลา 20-39 ปี (ร้อยละ 35.93) 
มีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) (ร้อยละ 36.18) มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง5,001 - 
10,000 บาท (ร้อยละ 34.17) มีรายจ่ายต่อเดือน ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 35.93) 
เช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานในความรับผิดชอบทั่วไป (ร้อยละ 68.59)  
 ส่วนการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนเคยเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 66.83) โดยเฉพาะการอบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 59.55)  
 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  พบว่า ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 53.52) โดยเฉพาะเป็นสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์ (ร้อยละ 44.64) และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ร้อยละ 33.93) 
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การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน พบว่า ประชาชน (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร 
(ร้อยละ 27.89) รองลงมา ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์ (ร้อยละ 25.13) ได้รับการสนับสนุนด้าน
การช่วยเหลือด้านสิ่งของ (ร้อยละ 18.34) และการได้การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบ
พฤติกรรม (ร้อยละ 13.82) 

 
 5.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 16 ข้อ โดยเฉพาะมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ร้อยละ 
90 ขึ้นไปมีถึงจำนวน 13 ประเด็น ได้แก่ 1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพ
และไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 96.73) 2) การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างระเอียดถี่
ถ้วนและรู้จักวางแผน  (ร้อยละ 96.23) 3) การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกิน
ความสามารถของตน (ร้อยละ 95.98) 4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอ
เป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (ร้อยละ 95.23) 5) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน 
(ร้อยละ 94.97) 6) การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้ อ่ืนและเพ่ือน
ร่วมงาน (ร้อยละ 94.72) 7) การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่ควรนั้นแสดง
ถึงการมีเหตุผล (ร้อยละ 93.22) 8) การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ และรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้าน
ความรู้ (ร้อยละ 92.71) 9) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ 
(ร้อยละ 92.46) 10) การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการดำรงชีพ และใน
อาชีพเสมอ (ร้อยละ 91.21) 11) การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือองค์การที่
ตนเองเกี่ยวข้องด้วย (ร้อยละ 91.21) 12) การรู้จักวางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผน
อนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพ่ืออนาคต (ร้อยละ 91.21) และ13) การประกอบ
อาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (ร้อยละ 90.45) 
 
 5.1.3 ความถี่การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ทั้ง 6 ช่องทาง มีอยู่ 2 
ระดับ ได้แก่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุกวัน ในช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) รองลงมา การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่านหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 3.71) และการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการพูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพ่ือน (ค่าเฉลี่ย 
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3.49) นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตามนิทรรศการของในหลวง (ที่จัดงานเทิดพระเกียรติใน
หลวง) การอบรมของหน่วยงานรัฐและ กศน. (การศึกษานอกโรงเรียน) รวมถึงเสียงตามสายจากการ
กระจายเสียงชุมชน 

 
 5.1.4 ทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแสดงถึงความคิดเห็น ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ความรู้สึกของประชาชนที่ตรงกับความเป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก/
เป็นจริงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า รายข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง/
เป็นจริงมากที่สุด มี 4 ข้อ ได้แก่ 1) ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ทำงานและการดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 4.31) 2) เศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานคือการ
พ่ึงตนเอง เกื้อกูลแบ่งปันช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน  (ค่าเฉลี่ย 4.29) 3) ถ้าประชาชนยึด
แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก 
(ค่าเฉลี่ย 4.25) และ4) การประกอบอาชีพที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน อดทน เป็นพ้ืนฐาน
สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

ชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี 
และมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การทำงานและการดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน 
  

5.1.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแสดงถึง

ความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ การคาดหวังในเป้าหมายสูง ความอดทน การมีแผน
ต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่ตรงกับความเป็นจริง โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มาก โดย 5 ข้อแรกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 1) การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง 
ซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม  (ค่าเฉลี่ย 
3.98) 2) การมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแนวแน่ที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) แม้ภาวะปัจจุบันค่าครองชีพจะสูงข้าพเจ้าจะคำนึงถึง
การใช้จ่ายให้มีความประหยัดเสมอและจะใช้พยายามซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น  
(ค่าเฉลี่ย 3.82) 4) มีการวางแผน และได้ทำการปรึกษาหารือกับครอบครัวเสมอเมื่อจะดำเนินกิจกรรม
ใด ๆ ในด้านการลงทุน หรือการใช้จ่ายที่สำคัญของตัวเองและครอบครัว และถึงแม้ว่าการนำหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานจะยากเพียงใดข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อ 
และเชื่อมั่นว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น” (ค่าเฉลี่ย 3.79) และ5) การมีความ
พยายามใฝ่เรียนรู้ และปฏิบัติอย่างจริงจังกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และการตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะละเลิก
การการประกอบอาชีพที่ต่อสู้แข่งขันกันและแก่งแย่งผลประโยชน์กันในหน้าที่การทำงานอย่างรุนแรง  
(ค่าเฉลี่ย 3.73) 

  
5.1.6 การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนจำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุก
ด้านมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่  1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ค่าเฉลี่ย 3.96) 
2) ด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.93) 4) ด้านการ
ออม (ค่าเฉลี่ย 3.69) 5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 6) ด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
ส่วนรายข้อที่น่าสนใจแต่ละด้าน ดังนี้ 

- ด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ ประชาชนมีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ 
(ค่าเฉลี่ย 3.99) และมีการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย (ค่าเฉลี่ย 3.88) แต่มีการ
ผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า น้ำยาล้างจาน เป็น
ต้น (ค่าเฉลี่ย 3.26) อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

- ด้านการเพ่ิมรายได้ ได้แก่ ประชาชนมีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.82) และเมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.77) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคือการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
อาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.35) 

- ด้านการออม ได้แก่ ประชาชนมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว 
(ค่าเฉลี่ย 3.86) มีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.76) 
และมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บออมเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.70) ส่วนรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.48) 

- ด้านการดำรงชีวิต ได้แก่ การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
และการประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน       
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รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 4.13) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือการจัดทำบัญชี
ค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.54) 

- ด้ านการใช้และการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่  การปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่จัดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
  - ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน ได้แก่ การร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาค
ทุนทรัพย์ (เงิน) ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน) (ค่าเฉลี่ย 4.07) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เมื่อมี
โอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิก
ในครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

 
5.1.7 ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1) ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง
พอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.05) 3) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ5) ด้าน
เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49)  

ส่วนรายข้อที่น่าสนใจแต่ละด้าน ดังนี้ 
- ด้านจิตใจ ได้แก่ ตนและสมาชิกในครอบครัวจะยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ 

ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.18) ความตั้งใจและมุ่งมั่น
ที่จะดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) แม้การดำรงชีพในปัจจุบัน
จะลำบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบผลสำเร็จโดย
ยึดหลักความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.10) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีความพยายามและ
อดทนที่จะทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตัวเองในแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย 3.78) 

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่เพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับตนเองในแต่ละวัน 
(ค่าเฉลี่ย 4.00) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีทุนทรัพย์ (เงิน) ที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้
จ่ายในแต่ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบทุกมื้อ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดำรงชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.82) 

- ด้านสังคม ได้แก่ การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.21) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
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คือ ตนและครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น กลุ่มอสส.(อาสาสมัครสาธารณสุข) กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

- ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และ
ฐานะทางการเงินเท่านั้น  (ค่าเฉลี่ย 3.75) และครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่ เป็น
เทคโนโลยีครบสมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.67) ส่วนรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะ
ของครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.32) 

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 4.04) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
ครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.88) 

- ด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ได้แก่ ตนและ
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่
เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผน
ชีวิต ตระหนักกับการพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำว่า  "พอ" เสมอ (ค่าเฉลี่ย 
4.09) 

 
 5.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- อาชีพ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า 
ค้าขาย และพ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพ่ีเลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้าง
ชั่วคราว) จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
กว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา 

- ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 
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- การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
  

5.1.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับ
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้วิธี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบผลดังนี้ 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Correlations 
Coefficient) เท่ ากับ  -.110 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 (มีสัมพันธ์ เชิ งลบอยู่ ระดับต่ ำ             
(s = -.110*)) 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlations Coefficient) เท่ากับ .422 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่
ระดับระดับปานกลาง (r = .422**)) 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) เทา่กับ .495 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .495**)) 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) เท่ากับ .565 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลางค่อนข้างสูง (r = .565**)) 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) เท่ากับ .486 มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .486**)) 
 

5.1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกช่องทางการรับ
ข่าวสารมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 และมี ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Correlations 
Coefficient) ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ต่อกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .382**) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงต่อ
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง            
(r = .378**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ต่อกิจกรรม
ในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .375**) อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆต่อกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปาน
กลาง (r = .402**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการพูดคุยสนทนากับ
ครอบครัวและเพ่ือนต่อกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (r = .511**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสาร Internet (อินเทอร์เน็ต, 
Online ต่าง ๆ)ต่อกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง (r = .440**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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5.1.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกช่องทางการรับข่าวสารมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r = .275**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงต่อการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r = .283**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r = .279**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .318**) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการพูดคุยสนทนากับ
ครอบครัวและเพ่ือนต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .437**) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสาร Internet (อินเทอร์เน็ต, 
Online ต่าง ๆ) ต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .328**) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 5.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) เท่ากับ .750 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = .750**)) 
 
 5.1.13 การสัมภาษณ์ของของผู้นำชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ผลการสังเคราะห์บทการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 
คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
พรรณา (Descriptive Analysis) พบผลที่น่าสนใจตามข้อคำถามดังนี้ 

- การมีวิธีการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือน พบว่า ผู้นำชุมชนมีวิธีการลดรายจ่ายในแต่
ละวันหรือแต่ละเดือนโดยการจ่ายเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการครองชีพในแต่ละวันเท่านั้น กำหนดความ
จำเป็นวันต่อวัน เช่นค่าอาหารเช้า เที่ยง เย็น ค่ารถ(เดินทางไป-กลับที่ทำงาน) เป็นต้น แต่พบว่าถ้า
หากไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปไหนด้วยตนเองก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์ หรือหากใกล้ก็จะไม่ใช้รถส่วนตัว 
จะลดของฟุ่มเฟือย และอบายมุขเช่นเหล้า บุหรี่ เป็นต้น ส่วนสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการการลด
รายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนโดยจะเป็นลักษณะช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า ไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายนัก 
เพราะโดยส่วนใหญ่สมาชิกยังเป็นวัยเรียน ทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายในแต่ละวันจะมาจากบิดา มารดา
เท่านั้นจึงทำให้ประหยัดไปด้วยในตัว และบางครั้งลูก ๆ ของผู้นำชุมชนจะเข้าใจและเห็นใจพ่อแม่ ทำ
ให้รู้จักเก็บหอมรอบริบด้วย  
 - การมีวิธีการเพ่ิมรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือน พบว่า ผู้นำส่วนใหญ่ยังทำงาน และหรือ
เป็นข้าราชการบำนาญ มีอาชีพค้าขาย และรับจ้าง (ซึ่งบางคนจะขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ตอนประมาณ 
7 โมงก่อนจะเข้าทำงานช่วง 8.00 น. และหลังเลิกงาน 4 โมงเย็นก็จะขับมอเตอร์ไซต์ต่อก็มี) โดยผู้นำ
บางคนที่อยู่ในระบบราชการก็จะมีการทำล่วงเวลา (โอที) ซึ่งมีอยู่ตลอดทุกเดือน ส่วนการประกอบ
อาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริม เช่นบางท่านมีการทำงานฝีมือ รับจ้างทำผลไม้และงานบัญชีอ่ืน ๆ 
ด้วย เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกในครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนจะ
ช่วยกันลดรายจ่ายมากกว่าเพ่ิมรายได้ ถ้าไม่จำเป็นจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย  
 - การมีวิธีการออม พบว่า ผู้นำจะมีเงินออมไว้เกือบทุกครอบครัว ทั้งออมเพ่ือยามฉุกเฉิน เพ่ือ
เป็นการศึกษาของลูก โดยจะจัดออมไว้กับการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งเวลามีรายได้
พิเศษเข้ามาก็จะได้เก็บเอาไว้เป็นสลากออมสินด้วย และบางคนออมผ่านกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
นอกจากนี้ยังมีเงินสำหรับใช้จ่ายที่จำเป็นของแต่ละวัน แต่ละเดือน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น โดยการใช้จ่ายมักจะมีการแบ่งส่วนรายรับรายจ่ายเหมือนเช่นการทำบัญชี ดังคำ
สัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนพัฒนาระนองกลางที่กล่าวว่า รายจ่ายจะมีจำพวกค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า กับ
ค่าใช้จ่ายจำเป็นแต่ก็มีการจัดแบ่งส่วนอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ส่วนสมาชิก
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ในครอบครัวมีวิธีการออม เป็นลักษณะการออมภายในครัวเรือนเช่น เด็กเยาวชนให้หยอดกระปุก เป็น
ต้น ซึ่งสมาชิกจะได้รับการปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักการออม ปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็ก 

- ท่านมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พบว่า ส่วนใหญ่จะไม่เล่นหวย ไม่เที่ยว ไม่เล่นการ
พนัน กินใช้อย่างปกติ ที่เหลือเก็บออมทั้งหมด การใช้เป็นแบบประหยัด สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อ 
นอกจากนี้มีผู้นำบางท่านที่มีรูปแบบการแบ่งเงินเอาไว้เป็นสัดส่วน และต้องใช้ธรรมะเข้ามาช่วยในการ
ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงด้วย ส่วนสมาชิกในครอบครัว มักจะช่วยเหลือครอบครัวด้วยไม่ซื้อของที่ ไม่
จำเป็นออก ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข ไม่เกเร เป็นต้น 

- การมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง  พบว่า 
ส่วนใหญ่จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และเวลาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเลือกที่
ประหยัดไฟ ช่วยลดโลกร้อนเป็นหลัก ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียจะเลือกซ่อมแซมก่อนเป็นอันดับแรก 
หากใช้ไม่จริงจึงจะซื้อใหม่ ส่วนการช่วยสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ จะมีการแยกก่อนและบางชิ้นสามารถ
เก็บไว้ขายได้ ซึ่งในหลายชุมชนจะแยกไว้ก่อนและจะมีรถรับซื้อของเก่ามารับซื้อในชุมชนเองเลย ส่วน
สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง 
พบว่า สมาชิกในครอบครัวของผู้นำบางคนหากมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จะนำไปบริจาคที่วัด
สวนแก้ว เช่น ตู้ เสื้อผ้า เป็นต้น 

- การมีวิธีการการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง พบว่า ส่วนใหญ่จะดูแลซึ่ง
กันและกัน ให้คำปรึกษาแก่กันและกันมากกว่า ทั้งนี้ในหลายครอบครัวของผู้นำจะสอนลูกด้วยเหตุผล 
ซึ่งเมื่อมีปัญหาระหว่างกันในครอบครัวจะเลือกวิธีการพูดคุยกันก่อนเสมอ ส่วนวิธีการเอ้ืออาทร 
เกื้อกูลต่อกันในชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งทุกคนมีบทบาทเป็นประธานชุมชน กรรมการชุมชน  หรือ
เลขานุการประธานของชุมชน จะมีบทบาทหน้าที่อยู่ชัดเจน เช่น รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของชาวบ้านที่
เดือดร้อน และจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้ชาวบ้านมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำกิจกรรม
ต่างๆ การเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานต่างๆ แล้วจากนั้นก็ต้องนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน 
จัดเวลาประชุมกัน นัดรวมกันแล้วบอก หรือไม่ก็ใช้วิธีเสียงตามสาย ดูแลชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการจัดกิจกรรม ประสานงาน พิมพ์เอกสารเป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการ
เอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในชุมชนของผู้นำมักจะเน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนเมื่อมีเวลาเช่น 
การทำเวที กางเต็นท์ เพ่ือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มี
ข้อเสนอแนะเน้นย้ำที่การใช้จ่ายด้วยความประหยัด ไม่ต้องการให้ชาวบ้านเล่นการพนัน ติดอบายมุข 
ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และควรมีการเข้าร่วมการอบรมของชุมชนให้สม่ำเสมอ ที่
สำคัญทุกคนต้องอาศัยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประคับประคองในการดำเนินชีวิต 
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นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน มี
รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การพัฒนาด้านจิตใจ พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองในการพัฒนาจิตใจ ที่ผู้นำชุมชนตระหนัก
เสมอคือความไม่ท้อแท้ในการดำรงชีวิตตามหลักความพอเพียง เชื่อว่าความพอเพียงนั้นไปถึงได้ไม่ยาก 
ทำให้มันเหมือนว่าเป็นกิจวัตร ไม่ฟุ่มเฟือยสอนตัวเองเสมอว่าต้องใช้เงินอย่างประหยัด ที่สำคัญไม่ควร
เครียดกับความพอเพียง จะต้องไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ซึ่งการนำหลักธรรมะมาใช้นั้นจะสามารถทำให้
จิตใจดีซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้ดีด้วย ฝึกตนเองให้รู้จักการทำบุญ ไหว้พระ ถือศีลบ้าง และสำคัญ
ในการดำรงชีพคือ ต้องไม่เป็นหนี้ นี่ก็พอแล้ว ส่วนสมาชิกในครอบครัวจะนึกถึงการพ่ึงตนเองด้าน
จิตใจของสมาชิกในครอบครัวจะนึกถึงความอยู่ง่าย กินง่าย ไม่ซื้อของแพง และมีความภูมิใจแล้วใน
การดำรงชีวิตขณะนี้ 

2) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ทั้งผู้นำและสมาชิกในครอบครัวจะมีวิธีการพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ
ของผู้นำเองจะเน้นการประหยัดในทุก ๆ เรื่อง จะต้องรู้ศักยภาพ และอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้อง
เดือดร้อนคนอื่น ทั้งนี้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยควบคุมรายจ่ายได้มากทีเดียว  

 3) ด้านสังคม พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองด้านสังคมจะเริ่มต้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชนก่อน และปลูกฝังให้สมาชิกในบ้านเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ส่วนในชุมชนต้องนึกถึงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยเหลือกันและกัน เช่น การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่มใช้กันใน
ครัวเรือน ส่วนสมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนจะเน้นการปลูกฝังให้รู้จักการสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่ 
รู้กาลเทศะ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เช่น เพ่ือนในกลุ่ม คนในชุมชน 

4) ด้านเทคโนโลยี พบว่า ทั้งผู้นำและสมาชิกในครอบครัวจะมีวิธีการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี
ไม่แตกต่างกันนักที่เน้นการใช้โทรศัพท์มือที่มีคุณสมบัติไม่มากนัก ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเช่น ไว้โทร
ออกหรือรับสายเข้าก็เพียงพอ นอกจากนี้ในฐานะเป็นผู้นำส่วนใหญ่จะใช้เสียงตามสายในการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสาร และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน  รวมถึงการ
ขอความร่วมมือกบัประชาชนด้วย 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม พบว่า วิธีการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนลูกบ้านอยู่แล้ว เช่น การแยกขยะให้ถูกต้อง 
และใช้สิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้ น นอกจากนี้ในบาง
ครัวเรือนจะซื้อน้ำยาซักผ้า ปรับผ้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้นมาจากร้านค้ามากกว่าทำเอง นั่นก็เพราะ
ความสะดวกเป็นสำคัญ 

6) ความสามารถเข้าถึงคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่
พอเพียง พบว่า ผู้นำชุมชนมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถเข้าถึงคำว่า 
“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ส่วนใหญ่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ณ 
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ปัจจุบัน เพียงดำรงชีวิตไม่ฟุ่มเฟือย ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า ใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา ใช้ชีวิต
อย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลาง ไม่ต้องมีฐานะมากมาย และอยากให้ลูกหลายมีความ
พอเพียง มีความสุข ไม่ลำบากมาก ทำงานเพ่ือส่วนรวม และได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนก็พอแล้วกับ
ชีวิตคนเมือง ส่วนสมาชิกในครอบครัวของผู้นำชุมชนโดยส่วนใหญ่จะได้รับการสั่งสอนหรือฝึกฝนกัน
มาตั้งแต่เด็ก ๆ ว่าให้รู้จักประหวัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย เวลากินข้าวก็ต้องกินให้หมด ให้รู้คุณค่าของอาหาร 
เป็นต้น และสิ่ งสำคัญ ในการสั่ งสอนคือ การปฏิบัติตามพระราชดำรัสความพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนย้ำเตือนและปฏิบัติเป็นแบบอย่างของสมาชิกในครอบครัวเสมอ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
พบว่า ผู้นำชุมชนโดยส่วนใหญ่ให้คำแนะในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเพียงว่า 
ด้วยสภาพแวดล้อมที่ภาวะข้าวของแพง ควรตระหนักในสิ่งที่เรียกว่า ความพอเพียง ต้องกระทำทุก
อย่างด้วยการอยู่แบบพอเพียงเพ่ือตนเองและชุมชนเกิดความสุขร่วมกันทุกคน 
 

5.1.13 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหาเชิงสังคม เช่น การขาดความสามัคคีในชุมชน สภาวะทางสังคมที่ไม่

เอ้ืออำนวยต่อการใช้ชีวิตแบบพอเพียง, นโยบายของภาครัฐที่ไม่มีความจริงจังและจริงใจในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเยาวชนยังไม่เห็นคุณค่าของหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
ปัญหาเยาวชนติดเกมส์และยาเสพติด รวมถึงการพนัน, ผู้ใหญ่ยังไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน  ดังนั้น
การประยุกต์ใช้ของประชาชนในระดับบุคคลและครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จไม่มากนัก ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุจากสภาวะสังคมที่หน่วยงานหรือระดับผู้นำประเทศยังเป็นตัวอย่างที่ไม่เอ้ือ(เป็นแบบอย่างไม่ดี) 
ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแล้ว ก็ย่อมมีผลต่อการบรรลุการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงได้ในชุมชนเมือง  

2) ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจข้าวของต่างๆ แพงไม่พอกับรายจ่าย 
โชคดีที่ไม่มีครอบครัวที่ต้องดูแล เช่น มีลูก แต่ก็มีพ่อ แม่ ที่ต้องดูแล บางเดือนก็แทบไม่พอใช้ แต่ก็จะ
พยายามทำตามพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพ่อ คือ เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการมีรายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเข้ามาจากค่าใช้จ่ายปกติ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายปกติของแต่ละ
เดือนไม่พอใช้ เช่น ค่าประกันชีวิต, ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนลูก, สินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น  
ดังนั้น สภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนสัมผัสอยู่ที่ทุกวันในชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็นของแพง ค่าแรงต่ำ 
ช่องทางการใช้จ่ายหลากหลาย ความเจริญของเทคโนโลยี ภาระความรับผิดชอบมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้
ทำให้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนเป็นเรื่องที่ยากมากข้ึนตามไปด้วย 
  3) ปัญหาบุคคล เช่น สมาชิกในครอบครัวยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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และต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว(จำนวน 5 คน) จึงทำให้บางครั้งไม่มีเวลาเข้าร่วมชุมชน แต่ก็
จะปฏิบัติกันภายในบ้านและครัวเรือน รวมถึงความต้องการและการเห็นแก่ตัว, อยากเห็นองค์กร
ใหญ่ๆ หรือรัฐพอเพียงบ้าง ดังนั้นแต่ละบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ ยังเกิดความไม่เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บางครั้งเกิดจากการมีภาระหนักในการรับผิดชอบต่อครอบครัว การจัดการเรื่อง
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการมีภาระหนี้สิน และมุมมองต่อหน่วยงานภาครัฐถึงการเห็นแก่ตัว การคอรัปชั่น 
และความไม่เพียงพอของหน่วยงานรัฐนั่นเอง ย่อมมีผลต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแน่นอน 

4) ข้อเสนอแนะ โดยสรุปมีใจความว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน ต้องเริ่มต้นที่บุคคล/ครัวเรือนที่สนใจ เข้าถึงประชาชน/ครัวเรือนในแต่ละชุมชน
อย่างทั่วถึง นับเป็นการให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียม และสอนกันอย่างจริงจังในแต่ละครอบครัวที่
ต้องการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปลูกความเข้าใจ และจิตใจ สามัญสำนึก 
ปลูกฝังความอดทน อดกลั้นแล้ว จึงเริ่มปฏิบัติการจริง ติดตามผลสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง
ด้วย 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรกที่ประชาชนมีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 
คือ 1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย  2) การกระทำ
กิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน 3) การลงทุนในกิจการงาน 
ใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน  โดยเมื่อพิจารณาพบว่าประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร เป็นสังคมเมือง มีวิถีการดำรงชีพที่เร่งรีบในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ถ้า
หากไม่มีการประกอบอาชีพหรือทำงานเพ่ือหารายได้แล้ว คนส่วนใหญ่มักจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากการ
ดำรงชีพแต่ละวันต้องมีค่าใช้จ่ายประจำทุกวัน ดังนั้นคนที่จะสามารถอยู่ในชุมชนเมืองได้จึงต้อง
ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และสามารถอยู่ในภาวะ
ที่แก่งแย่ง แข่งขันกันสูง ดังนั้นความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึง
ตระหนักเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง การประกอบอาชีพ การทำงาน ประชาชนจึงเข้าใจความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เน้นย้ำบ่อยครั้งในเรื่องความประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเฉพาะที่
จำเป็น และทำอะไรไม่เกินตัว เป็นลำดับต้น ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนเมือง  ซึ่งพบว่ามี
ผลการวิจัยที่เป็นวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องคือ นฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และ
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ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์. (2550 : 78) ที่กล่าวถึงความเข้าใจผู้ร่วมสนทนากลุ่มอาชีพในการวิจัยเรื่อง
เศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมือง เพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เขตดินแดง) 
พบว่าประชาชนผู้ร่วมสนทนามีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงที่คับแคบและจำกัดว่าหมายถึง 
ชีวิตที่ต้องประหยัด และคำว่า พอเพียง (พอใจในสิ่ งที่มีอยู่ ) เท่านั้น  และประชาชน(ที่ตอบ
แบบสอบถาม) ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า การที่ประชาชนพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญเสมอ รวมถึงการ
ประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือหารายได้ให้มากขึ้น มีลักษณะที่ตรงกันกับ
ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ลักษณะเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนเมืองซึ่งประชาชนเข้าใจว่าเป็นลักษณะของความพอเพียงด้วยนั่นเอง แต่เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมแล้วประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551: บทคัดย่อ) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอยู่ในระดับมาก 
รวมถึงผลการวิจัยของโสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา, พันเอก (2553: 63-64) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า  ประชาชน
ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ชี้ ให้ เห็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง ไม่ว่าใน
กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

 2. กิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 
3.96) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) เนื่องจากครัวเรือนในชุมชนเมืองการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด
บ่อยครั้งที่ต้องใช้พร้อม ๆ กันจำนวนหลายประเภทซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเพ่ิมรายจ่ายของ
ครัวเรือนมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยลง 
หรือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและจะเป็นการประหยัดรายจ่ายลงอีกทางหนึ่งด้วย 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ พัฒนารุ่งพานิช (2552: 78-83) ที่ทำการศึกษาเรื่อง การนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการทหาร กอง 9 ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการทองทัพไทย พบว่า ข้าราชการ กอง 9 ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มี
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการเลือก
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เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ การทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชน
ยังมีกิจกรรมในด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) โดยเฉพาะในเรื่องการร่วมทำบุญใน
วันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน) (ค่าเฉลี่ย 4.07) ประชาชนจะ
ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน มักเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ 
หรือบริจาคทานในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว เรื่องการเอ้ืออาทรต่อกันในชุมชนหรือนอกชุมชน
จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนตระหนักเห็นถึงความสำคัญนี้เสมอ แต่ยังพบว่าในการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างอาชีพ
เสริมสร้างรายได้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.60) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริม
ให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย 3.35) ประชาชนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนัก เนื่องจากประชาชนแต่ละคนมีหน้าที่การงาน
และมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ยังพบว่าการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการจัดการ การตลาดและการ
จัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพในแต่ละชุมชนอยู่ นอกจากนี้ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำ
บัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือนของตนเองนัก (ค่าเฉลี่ย 3.35) มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง หรือ
ทำเป็นบางครั้งบางคราว ไม่ต่อเนื่อง การไม่ขาดความสนใจต่อเรื่องนี้จึงทำให้มีผลต่อการควบคุมเพ่ือ
ลดรายจ่ายในแต่ละเดือนของตนเองและครอบครัวด้วย ซึ่งผลการวิจัยสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551: 
บทคัดย่อ) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า การบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง 
เช่นเดียวกัน แต่กลับพบว่าพนักงานในกลุ่มสายงานบริการลูกค้า และธุรกิจโทรศัพท์ บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือการวางแผนการใช้จ่ายและการทำบัญชีรายรับรายจ่าย (ร้อย
ละ 97.5) ถึงว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก 

3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมประชาชนเห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งด้านคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 
(ค่าเฉลี่ย 4.13) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ประชาชนและสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.22) 
และการมีความสุข ยินดีกับการดำรงชีวิตตามอัตภาพและฐานะของตนเองในสภาวการณ์ปัจจุบัน
(ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยความเป็นจริงประชาชนในชุมชนเขตดุสิตมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่แล้ว แต่เพียงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติเป็นความพอเพียงหรือไม่ อย่างไรเท่านั้นเอง และที่
สำคัญประชาชนไม่ได้มีความทุกข์ยากลำบากจนไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ แต่กลับพบว่าประชาชนมักจะรู้
และเข้าใจว่าตนเองมีศักยภาพเพียงใด จะดำรงชีพอยู่อย่างไรกับชีวิตในชุมชนเมือง จะเอาตัวอย่างไร
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ในสภาวะเศรษฐกิจข้าวของแพง จะปฏิบัติตามตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะทำให้
ตนเองมีความสุขตามอัตภาพซึ่งสิ่งเหล่าประชาชนสามารถปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ จึงทำให้
ประชาชนมีความเห็นด้วยว่า ตนเองมีความพอใจ มีความสุข ยินดีกับชีวิตตามอัตภาพของตนเองที่
เป็นอยู่แล้วในขณะนี้ นี้คือความพอเพียง ตามความคิดเห็นของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจัยของนฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ (2550: 111) ผู้ที่
ประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซึ่งมีความเป็นไป
ได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลาปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏ
ชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือขบวนการที่มีชื่อหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มีความสุขในชีวิตได้ตามอัตภาพของฐานะตนเอง  

แต่เมื่อพิจารณารายด้านที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่ต่ำ คือด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
โดยเฉพาะการที่สมาชิกในครอบครัวมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของ
ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.32) ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการอาศัยอยู่ท่ามกลางกระแสความเจริญก้าวหน้าของ
บ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความแตกต่าง
น่าสนใจมากขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนทั้งวัยรุ่น วัยทำงานมีพฤติกรรมบริโภคนิยม ต้องการ
ก้าวทันยุคสมัยของเทคโนโลยี (ไม่ตกรุ่น) และยังสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าอยู่ 
ณ จุดใดของเมืองนั่นเอง จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวส่วนหนึ่ง(ลูกหลาน) มัก ใช้เทคโนโลยีไม่
เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของครอบครัว  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) ประชาชนต้องเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจในหลักคิด หลักวิชา และหลัก
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองและบริบททางสังคมเมืองที่เป็นอยู่ โดยไม่ควรคำนึงถึง
พฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่คุ้นชินกับวิถีชีวิตคนเมือง เช่นการผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเจริญทางวัตถุ การแข่งขันกันสูงในอาชีพการงาน ความเอารัด
เอาเปรียบกัน ความโลก บริโภคนิยม ความทันสมัยของเทคโนโลยี ปัญหาสังคมอีกจำนวนมากมาย มุ่ง
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม เป็นต้น ลดการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ ให้น้อยลง ส่วนการ
ตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานไม่ยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญ และมุ่งมันประกอบอาชีพ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ตนเองถนัดให้ดีมีคุณภาพ 
 2. ผู้นำครอบครัวควรให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานะภาพ การเงินของตนเอง และครอบครัว ไม่
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ควรใช้เทคโนโลยีตามความเจริญก้าวหน้า แต่ควรใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม คุ้มค่า ประโยชน์ที่
จะได้รับจากเทคโนโลยีนั้น ๆ เป็นสำคัญ เพราะโดยปกติครัวเรือนในเมืองจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
หลากหลายกับการใช้งานในครัวเรือนอยู่แล้ว แต่ที่พบว่ามีปัญหาคือ สมาชิกในครอบครัวมักใช้
เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ราคาแพง
หรือ การใช้คอมพิวเตอร์ที่ราคาสูง ที่ไม่เหมาะกับนักเรียนหรือครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนัก เป็นต้น 
 3. หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เขตดุสิต จะต้องปรับวิธีการทำงานโดยการลงพ้ืนที่สำรวจ
ความต้องการ ความถนัด ภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีพของ
ประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างการมีรายได้เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ว่างงาน หรือทำงานในชุมชน และ
พยายามสร้างพลังชุมชนให้กับประชาชนแต่ละชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้
ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้น 
เนื่องจากกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนด้านการเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเมือง และการบูรณา
การเครือข่ายชุมชนเมืองเพ่ือสร้างอาชีพของประชาชนในแต่ละชุมชนที่มีความต้องการ รวมถึง
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน
ราก รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับการดำรงชีวิตของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีภูมิคุ้มกันเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุมชนอันเนื่องมาจาก
การสร้างอาคารรัฐสภาไทยแห่งใหม่ 
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๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
เร่ือง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรียน ประธานกรรมการชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑ 

ด้วยบทบาทสำคัญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพื่อพัฒนานักศึกษา ประชาชน ชุมชนและสังคม ข้าพเจ้าจึงพัฒนาโจทย์วิจัยเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และขณะนี้กำลังเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”  
มุ่งเน้นที่ประชาชนในเขตดุสิตเท่านั้น และในฐานะที่ท่านเปน็บคุคลสำคัญมากที่สุด เป็นผู้ที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนแล้วนั้น ซึ่งการให้ข้อมูลจากท่านและประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
๑ จึงมีความน่าเชื่อถือ และเที่ยงตรงสามารถนำไปสู่การวิจัยที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ใน
การนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอความร่วมมือจากท่านและประชาชนในชุมชนที่ท่านรับผิดชอบโปรดสละเวลา
อันมีค่าตอบแบบสอบถามและให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลและผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจะเป็น
ส่วนสำคัญยิ่งที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำโครงการบริการวิชาการด้านการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของท่านและเขตดุสิตในอนาคตสืบไป ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะ
มีนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้รับผิดชอบในเก็บข้อมูลทั้งหมด  

 
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารย์ภูสิทธ์  ขนัติกุล) 
อาจารย์ประจำสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมสังคม/ผู้วิจัย 

 

อาจารย์ภสูิทธ์ ขันติกุล  
สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมสังคม  
โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๓๑๖, E-mail: phusit_research@hotmail.com 

 
 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

เลขท่ี ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร.๐๒-๑๖๐-๑๒๙๑,๐๒-๑๖๐-๑๓๑๖ 

ตัวอย่างจดหมาย 
มีทั้งหมด 43 ฉบับ 43 ชุมชน 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
การประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
(สำหรับประธานชุมชนหรือผู้นำชุมชน) 

 
 

 
 

 
ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์.................................................................วันเดือนปีที่สัมภาษณ์.........../............./............. 
เวลา............................................สถานที่(ชุมชน)............................................................................................... 
 
สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
เพศ.......................อายุ......................ปี  สถานภาพสมรส...........................ศาสนา........................................... 
อาชีพ......................................ระดับการศึกษา.....................................รายได้ต่อเดือน..............................บาท 
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จำนวน 6 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี ้
 1) ท่านมีวิธีการการลดรายจา่ยในแต่ละวนั/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง?................................................. 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการการลดรายจา่ยในแต่ละวนั/แต่ละเดือนอยา่งไรบ้าง?........... 
 2) ท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแตล่ะวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบา้ง?........................................................ 

 ท่านมีการประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร?....................................................... 
 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการเพิ่มรายได้ในแตล่ะวนั/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง?.................. 

 3) ท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง?....................................................................................................... 
 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการออมอย่างไรบ้าง?................................................................. 

 4) ท่านมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบา้ง?.......................................................................... 
 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการดำรงชีวติอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง?.................................... 

5) ท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง?... 
 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง?................................................................................................................................ 
6) ท่านมีวิธีการการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันในครอบครัว/ญาติพี่น้องอย่างไรบ้าง?............................. 

 ท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันในชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างไรบ้าง?........................................... 
 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันในชุมชนอย่างไรบา้ง?...................... 

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง? ...................................................................... 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่.......... 

แนะนำก่อนสัมภาษณ์ : สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉนัมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา ในวนันี้ ผม/ดิฉนัมาทำ
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประธานชุมชน/ผู้นำชุมชนในเขตดุสิต 
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การประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน(มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข ทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ) 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จำนวน 6 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี ้
 1) ท่านมีวิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาจิตใจอย่างไรบ้าง?........... 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
จิตใจอย่างไรบา้ง?............................................................................................................................................. 
(มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสำนกึว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ สร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชวีิตด้วยความสจุริต มิพึงควร
ท้อแท้) 
 2) ท่านมีวิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง?.............. 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
เศรษฐกิจอย่างไรบ้าง?....................................................................................................................................... 
(สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ รายรับ
รายจ่ายสมดุล ไม่เป็นหนี้สิ้น มีการเก็บออม สามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได)้ 
 3) ท่านมีวิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านสงัคมอย่างไรบ้าง?..................... 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านสังคม
อย่างไรบา้ง?...................................................................................................................................................... 
(เสริมสร้างให้แต่ละครอบครัว ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รว่มมือกนั แบ่งปันกัน ตลอดจนนำความรู้ สั่งสอน ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ต่อกันและกัน) 
 4) ท่านมีวิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง?............. 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
เทคโนโลยีอยา่งไราง?........................................................................................................................................ 
(สามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัการใช้งานและฐานะการเงินของตนและครอบครัว มีการประยุกต์ใช้สิ่งที่ใชแลว้หรือเหลือใช้
กับมาใช้อีก ส่งเสริมให้มีการศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสิ่งสำคัญสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม) 

5) ท่านมีวิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง?.................................................................................................................................... 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมอย่างไรบา้ง?.................................................................................................. 
(รู้จักเลือกใช้ส่ิงของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรพัยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มี
การนำเอาวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสิ่งดีก็คือการประยกุต์ใช้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น (Local Wisdom)) 

6) ท่านมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถเข้าถึงคำว่า “พอ” พัฒนตนเอง 
ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงได้อย่างไรบ้าง?.................................................................................. 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมวีิธีการประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถเข้าถึง
คำว่า “พอ” พัฒนตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงได้อย่างไรบ้าง?........................................... 
(สามารถยึดหลกัความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต รู้จกัประกอบอาชีพด้วยความถกูต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มองประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน รูจ้ักการขวนขวาย ใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียง และรู้จักปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ประพฤติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา) 
 
ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวนั? .................... 
 

---ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์คร้ังนี้--- 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
 
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน รวมถึงกิจกรรมและรูปแบบ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
เพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นและการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยข้อคำถามแบ่ง
ออกเป็น 8 ส่วน และโปรดทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หรือ  ตามข้อความที่เป็นจริง หรือ เติมข้อความ
ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน ในช่องว่างที่กำหนดไว้ 

ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารย์ภูสิทธ์  ขนัติกุล) 
อาจารย์ประจำสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมสังคม/ผู้วิจัย 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ  ........................................................ปี 
3. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง 1 อาชีพ) 
  พ่อบ้าน แม่บ้าน   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย 

 ลูกจ้างบริษัทเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ   
 นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ 
 ธุรกิจส่วนตัว    อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 

4. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตดุสิต…………………………………..ปี 
5. ระดับการศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 
 ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี   
 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 

แบบสอบถามชุดที่.......... 
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6. รายได้ต่อเดือน 
 ไม่เกิน 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท  
 10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท 
 20,001 – 25,000 บาท  25,001 บาทขึ้นไป 

7. รายจ่ายต่อเดือน 
 ไม่เกิน 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท  
 10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท 
 ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป  

8. ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 ฐานะในหน้าที่ที่รับผิดชอบทั่วไป (ประชาชน(ลูกบ้าน)/พนักงานทั่วไป/นักเรียน/

นักศึกษา/ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ) 
 ฐานะในหน้าที่ที่รับผิดชอบสูง (กรรมการชุมชน(กลุ่มผู้นำชุมชน)/หัวหน้างานทุก

ระดับ/ครู อาจารย์/เจ้าของธุรกิจ/ตำแหน่งระดับบริหาร)   
9. จำนวนสมาชิกในครอบครัว…………………………………..คน 
10. บทบาทหน้าที่ในครอบครัว 

 เป็นหัวหน้าครอบครัว   เป็นสมาชิกในครอบครัว/ผู้อาศัย 
11. การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  เคย  ซึ่งได้รับการอบรมจาก  
 หน่วยงานรัฐ   หน่วยงานเอกชน  
 อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

  ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
12. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนหรือไม่ 
   เป็น  ได้แก ่

 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 กลุ่มออมทรัพย์   กลุ่มกีฬาและการศึกษา 
 กลุ่ม/ชุมรมผู้สูงอายุ   กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
 กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
 กลุ่มตำรวจบ้าน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

   ไม่เป็น 
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13. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน (เลือกข้อที่ได้รับการสนับสนุน
มากที่สุดเพียง 1 คำตอบ) 
 การสนับสนุนด้านอารมณ์ (การได้รับการยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ ความรักและ

ความผูกพันต่อกันจากผู้นำชุมชน/หัวหน้างาน) 
 การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (การยอมรับความคิดเห็น การ

เห็นพ้องต้องกัน การรับรองความคิดเห็น เพื่อสร้างความมั่นใจกับตนเองโดยได้รับสนับสนุนจากผู้นำชุมชน/
หัวหน้างาน) 

 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (การได้รับข้อมูล คำแนะนำ ข้อเท็จจริง การบอก
แนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาจากผู้นำชุมชน/หัวหน้างาน) 

 การสนับสนุนด้านการช่วยเหลือด้านสิ่งของ (การได้รับรับการช่วยเหลือด้านเงินทุน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือบริการที่จำเป็นจากผู้นำชุมชน/หัวหน้างาน) 
 
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในข้อคำถามที่ถูก(ใช่) และเครื่องหมายในข้อคำถามที่ผิด(ไม่ใช่) กรุณา
ทำทุกข้อ 

ข้อ คำถาม 
คำตอบ 

ถูก 
(ใช่) 

ผิด
(ไม่ใช)่ 

หลักการแรก: ความพอประมาณ   
1 การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเปน็ต่อการดำรงชีพและไมสุ่รุ่ยสุร่าย   
2 การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ตอ้งไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน   
3 การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่นและเพื่อนร่วมงาน   
4 การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐานสำคัญของความพอประมาณ   
5 การพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อย่างสม่ำเสมอ   

หลักการที่สอง: ความมีเหตุผล   
6 การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่ควรนั้นแสดงถึงการมีเหตุผล   
7 การกระทำกิจการลงทนุใด ๆ ตอ้งค้นหาข้อมูลอย่างระเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน   
8 การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จกัศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการดำรงชีพ และในอาชีพ

เสมอ 
  

9 การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือองค์การที่ตนเองเก่ียวข้องด้วย   
10 การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญเสมอ   
หลักการที่สาม: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี   
11 การจัดทำบญัชีครัวเรือน หรือการจัดทำบัญชีรายรับ-จา่ย เป็นการวางแผนที่ดีของ

ตนเองและครอบครัวต่อการดำรงชีพในอนาคต 
  

12 การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง เทคโนโลยีอยา่งสมำ่เสมอ   
13 การรู้จักวางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผนอนาคตให้กับคนในครอบครัว

รู้จักการเก็บออมเพื่ออนาคต 
  

14 การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน   
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15 การประกอบอาชีพหลาย ๆ อยา่งในชว่งเวลาใกล้เคียงกันเพื่อหารายได้ให้มากข้ึน   
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
16 การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ 

และรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ เปน็เงื่อนไขด้านความรู้ 
  

17 การประพฤติปฏิบตัิตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวติเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม   
18 การประกอบอาชีพด้วยความขยนัอดทนในหนา้ที่การงานเปน็เงือ่นไขด้านคุณธรรม   
19 การดำรงชีวิตดว้ยความระมัดระวังเป็นเงื่อนไขดา้นความรู้   
20 การดำรงชีวิตดว้ยสตปิัญญาเป็นเงื่อนไขของความรู้   
 
ส่วนที่ 3 แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามความถี่ที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตรงกับความเปน็จริงของท่าน กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี ้

5 หมายถึง ทุกวัน (7 คร้ังต่อสัปดาห์)  4 หมายถึง เกือบทุกวัน (5-6 คร้ังต่อสัปดาห์)  
3 หมายถึง บางวนั (3-4 คร้ังต่อสัปดาห์) 2 หมายถึง นาน ๆ ครั้ง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์)  
1 หมายถึง ไม่เคยได้รับข้อมูลเลย 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 
1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์      
2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการฟัง

วิทยุกระจายเสียง 
     

3 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่าน
หนังสือพิมพ ์

     

4 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่านหนังสือ 
วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

     

5 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการพูดคุยสนทนา
กับครอบครัวและเพื่อน 

     

6 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากInternet 
(อินเทอร์เน็ต,Online ต่าง ๆ) 

     

 
หรือท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางอื่นใด (ระบุ).................................................. 
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ส่วนที่ 4 แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามระดบัทัศนคติที่ท่านมีความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ที่ตรงกับความเปน็จริง กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เปน็จริงมากที่สดุ  4 หมายถึง เห็นด้วย/เป็นจริงมาก  
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ/เฉย ๆ     2 หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย/เปน็จริงน้อย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยเลย/ไม่เป็นจริง 

ข้อ ข้อความ 
ระดับทัศนคต ิ

5 4 3 2 1 
1 ท่านเชื่อวา่ประเทศไทยเหมาะสมกับการนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในการบริหารประเทศ 
     

2 ท่านเชื่อวา่ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การทำงานและการดำรงชีวิตเพือ่ความสุขที่ยั่งยืน 

     

3 ท่านเชื่อวา่ถ้าประชาชนยึดแนวทางปฏบิัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทำให้ประชาชนอยู่รว่มกันด้วยความผาสุก 

     

4 ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานคือการพึ่งตนเอง เก้ือกูลแบ่งปนั
ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

     

5 ท่านคิดวา่การประกอบอาชีพทีม่ีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน อดทน 
เป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

6 ปัจจุบนัท่านดำรงชีวิตทั้งในดา้นส่วนตัวและด้านหนา้ที่การงานดว้ยความมี
สติปัญญา ความรอบคอบ ระมดัระวังอยู่เสมอ 

     

7 ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำให้คนในสังคมมีความสามัคคีกัน
มากข้ึน แก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้อย่างยั่งยนื 

     

8 ท่านเชื่อวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขความยากจนได้อย่างยั่งยืน      
9 ท่านคิดวา่การยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตแล้ว

สามารถสร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งได้ 
     

10 ท่านเชื่อมั่นว่าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ไดท้ั้งคน
ยากจนและคนร่ำรวย ไม่จำกัดฐานะตำแหน่ง อาชีพและสถาน
ประกอบการ 

     

 
ส่วนที ่5 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายใน...........(ช่องว่าง)ตามระดบัแรงจูงใจที่ทา่นคิดวา่ท่านมีมุ่งมั่นที่จะพบ
ความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ การคาดหวังในเป้าหมายสูง ความอดทน การมีแผนต่อการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี ้

5 หมายถึง จริงมากที่สุด 4 หมายถึง จริงมาก  3 หมายถึง จริงปานกลาง  
2 หมายถึง จริงน้อย 1 หมายถึง จริงน้อยที่สุด 

1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 
...........จริงมากที่สดุ    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงนอ้ย    ...........จริงน้อยที่สุด 
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2) ข้าพเจ้ามีความพยายามใฝ่เรียนรู้ และปฏิบัติอย่างจริงจังกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
3) ข้าพเจ้ารู้สึกมีความกระตือรือร้นทุกครั้งเมื่อได้ยิน-ฟัง-ดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์
หรือสื่อต่าง ๆ รวมถึงการได้สนทนากับกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเสมอ 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
4) ถึงแม้ว่าการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานจะยากเพียงใด
ข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อ และเชื่อมั่นว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น” 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
5) ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและในครอบครัวมากเพียงใดก็จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บออมไว้
เสมอ 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
6) แม้ภาวะปัจจุบันค่าครองชีพจะสูงข้าพเจ้าจะคำนึงถึงการใช้จ่ายให้มีความประหยัดเสมอและจะใช้
พยายามซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
7) แม้ว่ารายได้ตัวเองและครอบครัวจะมีไม่มากนัก แต่ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะอดทน อดกลั้นไม่หยิบยืมเงินจาก
คนอ่ืน ๆ หรือกู้เงินจากกองทุนต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
8) ข้าพเจ้าจะประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาด
แคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
9) ข้าพเจ้ามีการวางแผน และได้ทำการปรึกษาหารือกับครอบครัวเสมอเมื่อจะดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในด้าน
การลงทุน หรือการใช้จ่ายที่สำคัญของตัวเองและครอบครัว 
...........จรงิมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
10) ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะละเลิกการการประกอบอาชีพที่ต่อสู้แข่งขันกันและแก่งแย่ง
ผลประโยชน์กันในหน้าที่การทำงานอย่างรุนแรง 
...........จริงมากที่สุด    ...........จริงมาก    ...........จริงปานกลาง    ...........จริงน้อย    ...........จริงน้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 6 แบบวัดเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามระดบัการปฏบิัติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรง
กับความเป็นจริง กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี ้

5 หมายถึง ระดับการปฏบิัติมากที่สุด  4 หมายถึง ระดับการปฏบิัติมาก  
3 หมายถึง ระดับการปฏบิัติปานกลาง 2 หมายถึง ระดับการปฏบิัติน้อย 
1 หมายถึง ระดับการปฏบิัติน้อยที่สุด 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 
การลดรายจ่าย 
1 ท่านมีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ      
2 ท่านมีการผลิตเครื่องอุปโภค บรโิภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไมถู้กพื้น ผ้า

ถูกพื้น ผ้าเช็ดเทา้ นำ้ยาล้างจาน เป็นตน้ 
     

3 ท่านซ่อมแซมสิ่งของตา่ง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองในครอบครัว      
4 ท่านมีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวในแต่ละ

เดือน 
     

5 ท่านลดการใช้จา่ยในสิง่ที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย      
การเพิ่มรายได้ 
6 ท่านมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว โดยการประกอบ

อาชีพเสริม 
     

7 ท่านมสี่วนร่วมในการสร้างอาชพีเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชน
ในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชพีของชมุชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้น 

     

8 ท่านพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพชืในครัวเรือน และรูจ้ัก
ประหยัดมัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

     

9 เมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยนิดีที่จะเข้า
ร่วมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสมอ 

     

10 ท่านมีการวางแผนเพื่อที่จะลงทนุทำกิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเอง
และครอบครัว 

     

การออม 
11 ท่านมีเงนิสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและ

ครอบครัว 
     

12 ท่านมีการทำประกันชีวติไวส้ำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว      
13 ท่านมสี่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการออมและปันผล 
     

14 ท่านมีการวางแผนในการใช้จา่ยเงินของตนเองและครอบครัว      
15 ท่านมีเงนิเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บออมเสมอ      
การดำรงชีวิต 
16 ท่านยึดมัน่และปฏิบตัิตนตามหลักธรรมของศาสนา      
17 ท่านมีการจัดทำบัญชีคา่ใช้จา่ยและบัญชีครัวเรือน      
18 ท่านมีการคน้คว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นขา่วสารบ้านเมืองเพื่อให้

ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 
     

19 ท่านและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและความมี
เหตุผลในการดำรงชวีิตประวนั 

     

20 การประกอบอาชีพของทา่นและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชพีที่สุจริต ไม่
เบียดเบียนผู้อืน่ รู้จักพอประมาณและไมล่งทนุเกินตัว 
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การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21 ท่านปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใชป้ระโยชน์      
22 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทา่นจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนำกลบัมาใช้งาน

อีกครั้ง โดยจะไม่เลือกที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่ 
     

23 ท่านและครอบครัวมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ)      
24 ท่านและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนทีจ่ัดขึ้น 
     

25 ท่านจะเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่คำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

     

การเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน 
26 ท่านเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ      
27 ท่านร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทนุทรัพย์(เงนิ)ให้แก่ผู้

ยากไร้ (ทำทาน)เสมอ 
     

28 เมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยสิ ท่านและ
ครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและรว่มทำงานกับผู้อื่น 

     

29 ท่านและครอบครัวบริจาคสิง่ของที่ไม่จำเป็นในการใช้ประโยชนแ์ล้วให้แก่
ผู้อื่น (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เปน็ต้น) 

     

30 เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการ
ดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชกิในครอบครับ กลุ่มเพื่อน และญาติพี่น้อง
เสมอ 

     

 
ส่วนที่ 7 แบบวัดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามระดบัความคดิเห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ตรงกับความเปน็จริง กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 หมายถึง เห็นด้วย  3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย  1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านจิตใจ 
1 ท่านมีความพยายามและอดทนที่จะทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตัวเองใน

แต่ละวัน 
     

2 ท่านตัง้ใจและมุ่งมัน่ที่จะดำรงชพีด้วยความพอเพียงและพึ่งตนเองให้มาก
ที่สุด 

     

3 แม้การดำรงชีพในปัจจบุันจะลำบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กบัชีวิต ไม่ท้อแท้
จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง 

     

4 ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะยึดมั่นในการประกอบอาชีพทีส่จุริตเสมอ 
ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม 
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ด้านเศรษฐกิจ 
5 ท่านมีทนุทรัพย์(เงนิ)ที่เพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับตนเองในแต่ละวัน      
6 ท่านมีทนุทรัพย์(เงนิ)ทีไ่ม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแตล่ะวนั แต่ท่านมี

อาหารกินครบทุกมื้อ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดำรงชีพ 
     

7 ครอบครัวของท่านมีรายได(้เงิน)ที่เพียงพอสำหรับการใช้จา่ยของ
ครอบครัวในแต่ละเดือน 

     

8 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 

     

ด้านสังคม 
9 ท่านยนิดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น 
     

10 เมื่อมีโอกาสที่ทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาคสิ่งของ ทุน
ทรัพย์(เงิน) ทรัพยส์ินทีไ่ม่ใช้แลว้ให้แก่ผู้อื่นเสมอ 

     

11 ท่านและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชนจัดขึ้นเสมอ      
12 ท่านและครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มที่ชุมชนจัดขึน้ เช่น กลุ่มอสส. กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มแม่บา้นพ่อบา้น กลุม่อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน เป็น
ต้น 

     

ด้านเทคโนโลย ี
13 ท่านมีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย และราคาสูงใช้ในชีวิตประจำวัน เชน่ 

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด(Ipad) โทรศัพ์มือถือราคาแพง เป็นต้น 
     

14 ท่านเลือกใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมยัเหมาะสมกับความต้องการใชแ้ละฐานะ
ทางการเงินเทา่นัน้ 

     

15 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบสมบูรณ์
เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

     

16 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
และฐานะของครอบครัว 

     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
17 ท่านมักใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบา้นมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง 

ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพืน้ ไม้ถูกพื้น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นตน้ 
     

18 ท่านนิยมเลือกใช้วัสดุสิง่ของที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ไมท่ำลาย
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

     

19 ท่านและครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่เสมอ 

     

20 เมื่อมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้านมักจะเขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

     

“พอ” พัฒนตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 
21 ท่านมีความสุขและยินดีกับการดำรงชีวิตตามอัตภาพและฐานะของตนเอง

ในสภาวการณป์ัจจุบนั 
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22 ท่านได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้ชีวิตประจำวัน      
23 ท่านและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวติ ตระหนักกับการพัฒนา

ตนเอง การพึ่งตนเองโดยเรียนรูท้ี่จะอยู่กับคำวา่ “พอ” เสมอ 
     

24 ท่านและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว 
ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

     

 
ส่วนที่ 8 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

7.1 สภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้--- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (ตัวอย่าง) 

 
ภาพที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 

 

 
ภาพที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับเลขานุการ และกรรมการชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 
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ภาพที่ 3 นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ และนางสาวระพีภัทร  เล็กจินดา นักศึกษา(ผู้ช่วยนักวิจัย)               

 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกรรมการชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 
 

 
ภาพที่ 4 สัมภาษณ์กับประธานชุมชนสุโขทัยซอย 9 (1) (น.ส.วันดี  เสมระวณิช) 

 



198 

 

 
ภาพที่ 5 สัมภาษณ์กับกรรมการชุมชนศรีย่านซอย 3 (นางจันทิมา เลิศณรงค์) 

 

 
ภาพที่ 6 สัมภาษณ์กับชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 
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ภาพที่ 7 สัมภาษณ์กับประธานชุมชนวัดสวัสดิ์วารสีีมาราม (น.ส.นัยนา ยลจอหอ) 

 

 
ภาพที่ 8 สัมภาษณ์กับประธานชุมชนนครไชยศรี (นายกอบเกื้อ พงษ์โบกุล) 
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์กับประธานชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 (นางปราณี วาสภักดี) 

 

 
ภาพที่ 10 สัมภาษณ์กับประธานชุมชนซอยสีคาม (นายจำนงค์ วงศ์สอน) 
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ภาพที่ 11 สัมภาษณ์กับประธานและเลขานุการชุมชนราชพัสดุ  

  (นางนิภา พรหมจารี และนายสามารถ อำพันหอม) 

 
ภาพที่ 12 สัมภาษณ์กับกรรมการชุมชนบางกระบือ 14 (นายสัมพันธ์ ใจหาญ) 
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ภาพที่ 13 สอบถามและฟังคำแนะนำจากประธานกรรมการชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4  

  (นางศุภมาส รุกขชาติ) 
---------------------------------------- 

 
รายนามผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

1. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
2. นางสาวระพีภัทร  เล็กจินดา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
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รายชื่อประธานและเลขานุการชุมชนในเขตดุสิต 
สำรวจล่าสุดเมื่อ เดือนสิงหาคม 2554 

ตารางท่ี 1 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของประธานและเลขานุการชุมชนในเขตดุสิต 

ลำดับ ชุมชน ประธาน เลขานุการ 
กรรมการ

(คน) 
เบอร์โทรศัพท์ 

1 ชุมชนซอยโซดา นายเสรีภาพ สุขศิริ นางจินดามณี สุขศิริ 7 086-0793034 ล. 
2 ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน นางกนกวรรณ สารสุวรรณกุล นางยุพิน บัวศรี 7 081-6584095 
3 ชุมชนท่าน้ำสามเสน นายวรเทพ หงส์ศิริกุล นายวีรศักดิ์ 20 086-0611643 ป. 

083-7878195 ล. 
4 ชุมชนวัดเทวราชกุญชร นายอุทิศ บูรณเสน นายอนันต์ แสงหิ่งห้อย 7 085-1561479 
5 ชุมชนท่าวาสุกรี น.ท.ฉลาด ทองตะโก นายฉัฐพล จันทร์นพรัตน์ 16 02-6680928 ล. 
6 ชุมชนสวนอ้อย นายเกียรติก้อง วรรธนะสุขสันต์ นายสุพันธ์ เด่นอุดมทรัพย์ 15 086-3224129 
7 ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ นายศิริชัย แก้วพินิจ นายพศิน บัวศรี 7 089-6448168  

082-4922852 ล. 
8 ชุมชนวัดราชา นายสุวรรณ อุดมธนะชัย น.ส.ปิยพร คงยืน 7 082-5469618 
9 ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม นายชลอ ผลละมุด นายสาย พ่ึงชู 8 02-2435256 
10 ชุมชนถนนสุคันธาราม นายสมเดช กิตติมาลัยวรรณ นายไพโรจน์ วิมุกติบุตร 16 02-2434107 

081-3618356 
11 ชุมชนสุโขทัยซอย 1 (9) น.ส.วันดี เสมระวนิช น.ส.วัชรี เสมระวนิช 7 02-6685218 

081-4526761 
12 ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก นายอนุชา ตริตรอง นางสาวถนอมนวล องค์ศิริกุล 8 085-9175639 
13 ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา นางอุบลรัตน์ เช้านิมิตร นางอรวรรณ ประสพสุข 7 084-1004094 
14 ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว นายรังสรรค์ เรณางกูร นายสกุล วัฒนานุสรณ์ 15 081-2070534, 

02-6138549 
15 ชุมชนชาวบางกระบือ 14 นายศิริชัย อนุสารวัฒน์ นางสำรวย ฤาไชยคาม 15 02-2435869, 

0877148077 
16 ชุมชนซอยราชพัสดุ นางนิภา พรหมจารี นายสามารถ อำพันหอม 7 02-2437778 ล. 

081-6102094 
17 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 นายบัวเผื่อน บุญสง่า น.ส.ปราณี เฉลิมฉัตร 7 085-1129809 
18 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 นางปราณี วาสภักดี นางนิรมล ศรีใส 7 085-4807301 
19 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 น.ส.จิรฐา นุชพ่วง น.ส.ยุวเรศ ธรรมธร 7 087-4983792, 

081-3075226 
20 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 นางศุภมาส รุกขชาติ - 7 089-4096330 
21 ชุมชนซอยระนองกลาง ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์ นางกรรณิการ์ แพ่งแสง 7 084-7373678 
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ลำดับ ชุมชน ประธาน เลขานุการ 
กรรมการ

(คน) 
เบอร์โทรศัพท์ 

22 ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ นายวินัย ทัศนา นางประนอม ไชยภักดี 7 081-5672369 
23 ชุมชนวัดน้อยนพคุณ นายวันชัย นักสอดสี นายปรีชา ขันทะมาลัย 7 083-1322729 
24 ชุมชนซอยสันติสุข นายธันยา ปรางค์มณี นายธานินท์ ขันอุไร 7 085-9179047 ล. 

085-3200753 
25 ชุมชนซอยมิตรอนันต์ นายกฤษฎา อรจันทร์ นายรักษิต ประจงจัด 7 085-6637239, 

02-6685815 
26 ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม น.ส.นัยนา ยลจอหอ นางสุรีย์พร สาตราคม 8 085-1683274, 

088-2433235 
27 ชุมชนซอยสีคาม นายจำนงค์ วงศ์สอน นางไพเราะ พวงชมพู 7 080-2059521, 

085-1669620 
28 ชุมชนเขียวไข่กา จ.ส.อ.ประกอบ ใจตรง น.ส.พิมพ์ใจ พุ่มศรีพัตร์ 7 087-9045013 
29 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า นายอุบล ม่วงทิม นางรัชนีวรรณ ปรีทรัพย์ 7 081-2590272 
30 ชุมชนพระยาประสิทธิ์ นางมณี จิรโชติมงคล นางสุนันทา สินธุศิริ 9 089-6747879, 

02-2435591 
31 ชุมชนซอยเสริมสุข นายยินยล พรหมสุภา นายประสานสิทธิ์ ดำรงกุล 7 089-0252474, 

089-8846837 
32 ชุมชนสะพานเกษะโกมล ร.ต.สุชิน อยู่กรุด จ.ส.อ.รชต ผดุงทศ 8 081-5613501, 

086-5692674 
33 ชุมชนนครไชยศรี นายกอบเกื้อ พงษ์โบกุล น.ส.สมสวย ตั้งสุภาชัย 7 085-0755714 
34 ชุมชนศรีย่านซอย 3 นางดรุณี แซ่เจ็ง นายประกฤต ฤทธิ์เจริญ 7 081-5835091 
35 ชุมชน พล ปตอ. พื้นท่ี

เกียกกาย 
ร.อ.เตชสิทธิ์ ศิริวัฒน์ นางสุนี เปียแก้ว 20 086-5632496 

36 ชุมชนยานเกราะ ร.ท.ภุชงค์ นิลนาม ร.ท.มนตรี เครือยิ้ม 7 081-5825842 
37 ชุมชนทหารรักษาวัง จ.ส.อ.ประทีป เอี่ยมสะอาด ส.อ.ศิริศักดิ์ ธูปศิริ 7 089-9207237 
38 ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ นายบัณฑิตย์ ชาลีรัตน์ นางอพิชญา จันทร์หอม 7 081-2589379 
39 ชุมชนปืน 1 ร.ต.สมโภชน์ นันทะศาสตร์ นางศิลาพรรณ โค้วฮวด 10 086-7944986, 

085-5100811 
40 ชุมชน ม.พัน 3 รอ. ร.อ.ฐกฤต ตรีธัญญา จ.ส.ต.พลภัทร ปลุกอร่าม 11 089-0191188 ล. 

080-2208959 
41 ชุมชนตรอกต้นโพธ์ิ นางเกษสุดา ยศโต นายยงยุทธ คิติสุนทร 15 089-9835230 
42 ชุมชนกองร้อยทหารม้า 

ลาดตระเวนท่ี 1 
ร.ต.ธนกร อินทร์กล่ำ จ.ส.อ.วีระพล วงษ์ฟอง 7 081-2911684 ล. 

083-9946801 

43 ชุมชนม้าหน่ึง ร.อ.ศิริ เจี๊ยมนา จ.ส.อ.กนก เรืองอร่าม 13 089-1401634, 
0819119577 

44 ชุมชนพิชัย (ยังไม่มีการตั้งกรรมการชุมชน)    
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ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนในเขตดุสิตทั้ง 44 ชุมชน แยกตามแขวง 
(43 ชุมชนมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ) 

ตารางท่ี 2 จำนวนชุมชนในแขวงถนนนครไชยศรี จำนวน 30 ชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 

1 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เมือง กรมธนารักษ์ 8 94/(99) 
2 ชุมชนกองร้อยทหารม้า ลาดตระเวนท่ี 1 เมือง กองทัพบก 3 70 
3 ชุมชนยานเกราะ เมือง กองทัพบก 178.99 290 
4 ชุมชนทหารรักษาวัง เมือง กองทัพบก 30 189 
5 ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ เมือง กองทัพบก 5 251 
6 ชุมชนปืน 1 เมือง กองทัพบก 5 253 
7 ชุมชน ม.พัน 3 รอ. เมือง กองทัพบก 17 240 
8 ชุมชนตรอกต้นโพธ์ิ แออัด ทรัพย์สินฯ 1.52 100 
9 ชุมชนม้าหนึ่ง เมือง กองทัพบก 69 200 
10 ชุมชนพิชัย (แฟลต) เมือง กทม. 1.52 100 
11 ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เมือง เอกชน/ทรัพย์สินฯ 8 101 
12 ชุมชนซอยเสรมิสุข เมือง ทรัพย์สินฯ 7 132 
13 ชุมชนสะพานเกษะโกมล เมือง กองทัพบก 4.30 170 
14 ชุมชนนครไชยศร ี แออัด เอกชน/ทรัพย์สินฯ 10 80 
15 ชุมชนศรีย่านซอย 3 แออัด ทรัพย์สินฯ 10 130 
16 ชุมชน พล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย เมือง กองทัพบก 114 500 
17 ชุมชนซอยระนองกลาง แออัด ราชพัสด ุ 7 122 
18 ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย ์ เมือง ทรัพย์สินฯ 6 114 
19 ชุมชนวัดน้อยนพคุณ เมือง กรมการศาสนา 16 114 
20 ชุมชนซอยสันติสุข เมือง ทรัพย์สินฯ 7 79 
21 ชุมชนซอยมิตรอนันต ์ เมือง ทรัพย์สินฯ 5 140 
22 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสมีาราม เมือง ทรัพย์สินฯ/กรมการศาสนา 2 112 
23 ชุมชนซอยสีคาม เมือง เอกชน/ทรัพย์สินฯ 1 155 
24 ชุมชนเขียวไข่กา แออัด/บุกรุก ส่วนบุคคล/สาธารณะ 3 46 
25 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 เมือง กรมการศาสนา 23 106 
26 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 แออัด เอกชน 22 222 
27 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 เมือง เอกชน/ทรัพย์สินฯ 7 127 
28 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 เมือง เอกชน 7 97 
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แขวงถนนนครไชยศรี (ต่อ) 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 
29 ชุมชนชาวบางกระบือ 14 เมือง กรมการศาสนา 14.82 122 
30 ชุมชนซอยราชพัสด ุ เมือง ราชพัสด ุ 10 143 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 3 จำนวนชุมชนในแขวงสี่แยกมหานาค จำนวน 3 ชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 
31 ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก แออัด ที่บุกรุก 2.50 174 
32 ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา แออัด กรมธนารักษ์ 30 315 
33 ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แออัด การรถไฟ 30 315 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 4 จำนวนชุมชนในแขวงวชิรพยาบาล จำนวน 5 ชมุชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 
34 ชุมชนท่าน้ำสามเสน แออัด ทรัพย์สินฯ 12 350 
35 ชุมชนวัดเทวราชกุญชร แออัด กรมการศาสนา 1 88 
36 ชุมชนท่าวาสุกร ี เมือง/แฟลต เขตพระราชฐาน 40 210 
37 ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ แออัด/บุกรุก กรมการศาสนา 2 90 
38 ชุมชนวัดราชา แออัด กรมการศาสนา 6 79 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 5 จำนวนชุมชนในแขวงดุสิต จำนวน 3 ชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 

39 ชุมชนซอยโซดา แออัด ทรัพย์สินฯ 8 131 
40 ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน เมือง กรมการศาสนา 6 42 
41 ชุมชนสวนอ้อย เมือง ทรัพย์สินฯ 10 332 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
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ตารางท่ี 6 จำนวนชุมชนในแขวงสวนจิตรลดา จำนวน 3 ชมุชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 

42 ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม แออัด ทรัพย์สินฯ/กรมการศาสนา 15 170 
43 ชุมชนถนนสุคันธาราม แออัด ทรัพย์สินฯ/กรมการศาสนา 9 310 
44 ชุมชนสุโขทัยซอย 1 (9) แออัด ทรัพย์สินฯ 3 165 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล   นายภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 
     Mr. Phusit Phukamchanoad 
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
E-mail – address: phu_sit@hotmail.com 

ที่อยู่    81/7 ไอคอนโดศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 70173 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2160-1316 

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท  พัฒนาสังคม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

ปริญญาตรี  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   
       - การพัฒนาสังคม 
ภาระงานในปัจจุบันงานประจำ  
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานวิจัย 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้รับทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
(ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่องชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
(ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) (ทุนสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

- พ .ศ . 2552 ศึ กษ า เรื่ อ งก ารศึ กษ าวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน ย าน เก ราะ  เข ตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
(ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
(ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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- พ.ศ. 2553 ศึกษาเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2553 ศึกษาเรื่องรูปแบบและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุ 
นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องรูปแบบความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การ
ทอผ้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชนก่อนการสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พ้ืนที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องความผูกพันของครอบครัวทหารต่อชุมชนยานเกราะ เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องความสำเร็จของอาชีพผู้บริหารสตรีโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 สั งกัดสำนักงานเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ทำการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนของ
กรุงเทพมหานคร. 
 
บทความ 
  - บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2553. 
  - บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” 
ในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14-15 
มิถุนายน 2553 

- บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนวัดประชาระบือธรรม”( The 
ways of life in Urban Community: A Case of Wat Pracharabuedham Community) ใน
งานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 
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- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ในงานการนำเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนพ้ืนที่เช่า กรณีศึกษาชุมชนพัฒนา
ซอยระนองกลาง” ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
เรื่อง"รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 28 - 
29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 2 เรื่อง"รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 
28 - 29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “วิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวทหารชุมชนยานเกราะ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี  ครั้งที่ 4 "พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 
(Social Quality)" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 20 - 21  ธันวาคม  2553 

- บทความเรื่อง “กำลังขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
กรุ ง เท พมห านคร”  (Work Morale of Teachers of Buddhist Scripture School, General 
Education Division in Bangkok Area.) วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – 
มกราคม 2554 หน้า 43 – 51 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาด
น้ ำ ท่ า ค า ”  (People’s Participation to the Tourism Development: Tha-ka Floating 
Market.) หน้า 181 – 190 ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 
“สหวิทยาการงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

- บทความเรื่อง “ประชาชนเขตดุสิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” (People in Dusit District’s community with political participation in the 
development of democracy.) หน้า 43-49 ในภาคบรรยายด้านธรรมาภิบาล และคอร์รัปชัน งาน 
“การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  2554 (Thailand Research Expo 2011)” ในวันที่ 26 - 30 
สิงหาคม  2554 ณ  ศูนย์ประชุมบางกอก  คอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  ราชประสงค์  
กรุงเทพมหานคร 
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  - บทความเรื่อง “ทัศนะทางการเมืองและการมีส่วน ร่วมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 44 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”  (Political opinions and 
Democratic Political Participation of people in 44 communities, Dusit District. 
Bangkok) ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2011) ในวันที่ 
26 - 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพมหานคร 
  - บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร” (The Guideline of Political Participation Support for People in 
Dusit District, Bangkok.) หน้า 122 – 129 ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 7 
ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2554 
  - บทความเรื่อง “ปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร”  (Factors Influenced towards the Political participation of 
People in Dusit Dustrict, Bangkok.) หน้า 199 – 213 ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2554 
  - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขต
ดุ สิ ต  กรุ ง เทพมหาน คร”  (Community Attachment of People in Baanpukonkarntorpa 
Community of Dusit Dustrict, Bangkok Metropolitan.) ห น้ า  256 – 266 ใน ก ารป ระชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุม
วิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
  - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขต
ดุ สิ ต  กรุ ง เทพมหาน คร”  (Community Attachment of People in Baanpukonkarntorpa 
Community of Dusit Dustrict, Bangkok Metropolitan.) หน้า 48 – 54 ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
รำไพพรรณี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555. 
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