
 
 

บทความการวิจัย 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
People Opinions towards Philosophy of Sufficiency Economy in Bangkok 

Metropolis Area 
 

สัญญา  มณีโชติช่วง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้  คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีแบบเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ใช้ค่าสถิติทดสอบความแตกต่าง (t-test Independent) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way ANOVA, F-test)  

จากผลการวิจัย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
41-50 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000  บาท  อาชีพ
รับราชการ ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง  ด้านความพอประมาณ  
ด้านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันด้านความพอประมาณ  สถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง  ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ABSTRACT 
The primary purposes of this research were to; 1) study the level of people 

opinions towards the Sufficiency Economy Philosophy in Bangkok Metropolis area, 2) 
compare people opinions towards the Philosophy of Sufficiency Economy in Bangkok 
Metropolis area according to the personal factors. 400 samples in this quantitative 
research were people living in Bangkok Metropolis area. To analyze the data gathered, 
the descriptive statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
Independent, and One-Way ANOVA, F-test were employed. 

The results of the research found that a majority of the sample were single 
female, age between 41-50, gained education in bachelor degree, and earned income 
approximately 10,000 – 20,000 Baht per month from working under the government 
organizations. The overall opinions towards the philosophy of sufficiency economy 
was at a much level. When considering separately, people opinions towards the 
sufficiency economy philosophy were at a much level in all aspects including 
moderation, reasonableness, self-immunity, and the philosophy of sufficiency 
economy. 

The comparative analysis on people opinion towards the philosophy of 
sufficiency economy categorized according to personal factors found that gender, 
status, age, income, and profession showed no effect on people opinions towards the 
philosophy of sufficiency economy in the whole picture. Difference of gender 
differently expressed the opinions towards the philosophy of sufficiency economy in 
the aspect of moderation. Differences of status differently expressed the opinions 
towards the philosophy of sufficiency economy in the aspect of self-immunity. 
Finally, the different educational background differently expressed the opinions 
towards the philosophy of sufficiency economy in the aspect of reasonableness at a 
significant level 0.05. 
 
ภูมิหลัง 
 ในปัจจุบันเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจเริ่มหดตัวและถดถอย มี
ผลกระทบแบบลูกโซ่ทั่วทุกทวีปของโลก สภาวะการณ์ที่ท าให้ประชากรโลกเริ่มหันกลับมาพิจารณา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ การก้าวล้ าในเทคโนโลยี โดยไม่ค านึงถึง



3 
 

ทรัพยากร นั้น คงท าไม่ได้แล้วอีกต่อไป หากละเลย มิฉะนั้น จะเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น   
 ประเทศไทยยังถือว่ามีความโชคดีอยู่มาก ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ที่
ทรงพระปรีชาชาญ มีพระเนตรพระกรรณอันกว้างไกล พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ด าริคิดค้น ระบบ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  พระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย และต่อมวล
มนุษยชาติถึงปัญหาเศรษฐกิจโลก และการสูญสลายของทรัพยากรธรรมชาติ ปรัชญาดังกล่าว พระองค์
ได้น าเสนอต่อสาธารณะชน พสกนิกรชาวไทยมาเกือบ 30 ปี  ก่อนเหตุการณ์วิกฤต เศรษฐกิจ ช่วงปี 
2540   ด้วยหลักปรัชญาและความสมเหตุสมผลในแนวคิด ได้ถูกหยิบยกน ามาเผยแพร่ ต่อประชาคม
โลก เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน สหประชาชาติได้ให้ความสนใจ และยกย่องเชิดชู แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศไทย และนานาประเทศ   โดยทางสหประชาชาติ
ให้การสนับสนุนและให้ประเทศสมาชิกหันมาพิจารณา เพื่อด าเนินการน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงาน กรป 2547 : 21) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัส แก่ปวงชนชาวไทย ทรงชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงและสวน
กระแสเศรษฐกิจโลก โดยการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจที่ก าลังก้าวหน้า
ในยุกต์โลกาภิวัฒน์ ได้อย่างกลมกลืน และยังเป็นแนวทางต่อการพัฒนาการความเป็นอยู่ของพสกนิกร
ให้เพียงพอต่อความต้องการ มีสังคมดี และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ตลอดไป เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสชี้แนะ และเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิต โดยยึดหลักความพอเพียง เป็นหลักส าคัญ ไม่ฟุ้งเฟ้ือต่อวัตถุนิยมจนเกินไป อยู่อย่าง
สังคมไทยไทย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ปลูกจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใน
การท ามาหากิน อยู่ดีกินดีแบบเรียบง่าย ปรัชญาดังกล่าวสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงชีพ ส าหรับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยเน้นย้ าการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทาง “สายกลาง” และก้าวให้ทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ในมิติความพอเพียง กล่าวคือให้มีความ
พอประมาณและต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พอควรต่อการเผชิญผลกระทบใดๆอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังเป็นส าคัญ ในการน าเอา
วิชาการต่างๆ มาด าเนินการทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะนักวิชาการ,นักทฤษฎี ,พ่อค้านักธุรกิจทุกระดับชั้น ให้มีมโนส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ในการอาศัยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเปิดกว้าง ทั้งทางด้านวัตถุนิยม สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ด้วย
ความไม่ประมาท และเสริมสร้างสมดุล  (จากการประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืน ที่ ได้
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พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้น าไปเผยแพร่ เมื่อ 21 มิถุนายน 2547) หลักแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่ บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 
และควรค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้
ในการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ-เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่า ทฤษฏีใหม่ โดยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียง
กรอบแนวความคิดที่ชี้บอกในแนวทางปฏิบัติ ส าหรับพระราชด าริเกี่ยวกับทฤษฏีใหม่ หรือเกษตร
ทฤษฏีใหม่ ของภาคการเกษตร ก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนทฤษฏีใหม่อาจเปรียบเทียบกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ 
 1. ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตร ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ า ต้องพ่ึงฝน และ เสี่ยงต่อการขาดแคลน
น้ าการขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ า การวิจัย และ พัฒนาดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและให้มีผลผลิต
พอเพียงต่อการบริโภคเพ่ือยังชีพ และสนองตอบตามความต้องการพ้ืนฐานของครอบครัวรวมทั้งน าไป
ขายส่วนที่เหลือจากการบริโภค เพ่ือน ามาเป็นรายได้ จึงถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายใน ให้
เกิดขึ้นในระดับครอบครัว และยังคงได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ มูลนิธิ ภาคเอกชน ตามความ
เหมาะสม 
 2. ความเพียงพอในระดับชั้นชุมชน และระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 
โดยให้มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบื้องต้น  การแบ่งปันกันตามก าลัง และความสามรถของตนซึ่งจะ
สามารถท าให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ อยู่ร่วมกันแบบแบ่งปัน ที่ถือเป็นวิถีปฏิบัติ 
อย่างแท้จริง  ความเพียงพอในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า การสร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือ ในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และ
บทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนา ท าให้เกิดเครือข่ายอันประกอบด้วย ชุมชนองค์กร และ
ธุรกิจต่างๆ ที่ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง กลายเป็นเครือข่าย โยงใยกันเป็นหลัก ไม่เบียดเบียน  โดย 
แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ดีในที่สุด 
 การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและลักษณะเครือข่าย การสร้างขบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาท ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะกรรมการ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) จึงได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา มาร่วมกัน
กลั่นกรอง เพื่อเสนอเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ การขับเคลื่อน จะมีลักษณะเป็นเครือข่าย และ
ระดมพลังจากทุกภาคส่วน  
 ดังนั้นผู้วิจัย จึงเห็นความส าคัญที่จะท าการวิจัย เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าเอาไปใช้ไปปฏิบัติได้ ในการด ารงชีพอย่างพอมีพอกิน มี
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ความสุขตามอัตภาพที่พึงมีพึงได้  ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมี
ระเบียบ และ มั่นคงตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรแน่นอน  
  กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงต้องเลือกศึกษาประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นตัวแทน  ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 200 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 3. ระยะเวลา ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเริ่มต้นจนถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลรวมทั้งการจัดท า
เป็นรายงานการวิจัย เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เอง โดยสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ
ผลงานวิจัยที่ผ่านมา โดยรูปแบบของแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม 
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 ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 นอกจากผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบสอบถามโดยท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
  thy out จ านวน 30 ชุด  10 % แบบสอบถาม จริง ใช้ สัมประสิทธิ์แอลฟา   หาค่าความ
เที่ยงของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต
กรุงเทพมหานคร สูตรหาค่าความเที่ยง โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s 

alpha coefficient - ) (สุวิมล  ติรกานันท์. 2550 : 146)  
 

    =                          1 -  
 

  เมื่อ  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
   N  แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
    แทน  ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแต่ละคน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบจ านวน 30 ราย หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cornbrash (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 132-
133) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าแอลฟ่า เฉลี่ย เท่ากับ 0.81 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว จาก

ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้ครบ  200 ชุด 
จากนั้นจึงน ามา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวม และค้นคว้ามาจากหนังสือ 
เอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ และเว็บไซต์ ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
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สรุปผล 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 55.2 และเพศชาย ร้อยละ 44.8 
 จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.0  รองลงมา อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2   อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.2  ต่ า
กว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3  และมากกว่า 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.3  ตามล าดับ  
 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
42.4  รองลงมา สมรส คิดเป็นร้อยละ 40.8  และสถานภาพ หย่า / หม้าย / แยกกันอยู่  คิดเป็นร้อย
ละ 16.8  ตามล าดับ 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  49.5  รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.5  
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18.2 และสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
10,000-20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0  รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000  บาท คิด
เป็นร้อยละ  34.5   รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ รายได้ต่อเดือน 
30,001-40,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.2  และรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 0.3ตามล าดับ 
 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 30.2  รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 28.0 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 15.5   อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 14.8  อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิด
เป็นร้อยละ 11.5  ตามล าดับ 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายพบว่า   

ด้านความมีเหตุผล ( = 4.01)   รองลงมาคือด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง   ( = 4.00)   ด้านความ

พอประมาณ   ( = 3.97) และด้านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( = 3.88)  ตามล าดับ 

ด้านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท าให้เกิดผลในด้านคุณธรรมเปลี่ยนแปลงไป อยู่ในระดับมาก ( = 4.13)  
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รองลงมาท าให้เกิดผลในด้านความเพียรเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) ท าให้เกิดผลใน

ด้านความชื่อสัตย์สุจริตเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับมาก ( = 4.09) ตามล าดับ 
  ด้านความพอประมาณ พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.97) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อ ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิด

กฎหมาย อยู่ในระดับมาก ( = 4.11) รองลงมามีส่วนส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.04) รู้จักตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบอย่างพอเหมาะ

พอควรอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) ตามล าดับ 
  ด้านความมีเหตุผล พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ค านึงถึงผลกระทบจากการกระท าของตนเองต่อสังคมส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.15) ใจ

กว้าง หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) มีความอดทน อดกลั้นต่ออบายมุข

ต่างๆ อยู่ในระดับมาก ( = 4.05 ตามล าดับ 
  ด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อมีความสามารถในการพึงตนเองอยู่ในระดับมาก  ( = 4.11) ค านึงถึงผลดี

และผลเสียของการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบและวินัยในตนเอง 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.04) ตามล าดับ 
 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นขอประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 จ าแนกตาม เพศ สรุปได้ว่า เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านความพอประมาณ   แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  จ าแนกตาม อายุ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน   
   จ าแนกตามสถานภาพ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จ าแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความมีเหตุผล มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 จ าแนกตามอาชีพ สรุปได้ว่า สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ าแนกตามอาชีพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภปิรายผล 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ตัวเอง  ด้านความพอประมาณ ด้านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับสกาวเดือน โพธิพันธ์ 
(2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตชาวนาอย่างยิ่งยืน ในจังหวัดปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบว่า ระดับความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของชาวนา มี
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก โดยการยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรมและ
พอใจฐานะของตนเอง  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  โปรดเกล้าพระราชทานเพ่ือแก้ปัญหาเศษฐกิจ  ถูกบรรจุ
เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8-12   โดยทางส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นจะท าควบคู่
ไปกับกระบวนทรรศน์ของการพัฒนาแบบบูรณาการที่มี  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”   ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top - down) มาเป็นจาก
ระดับล่างขึ้นบน (Bottom - up) เป็นเหตุให้หน่วยงานภาครัฐท าการประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและอาศัยสื่อมวลชนที่มีบทบาทส าคัญในการน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณชน  
ขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้   เช่น  อินเตอร์เน็ต หรือ
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการน าเสนอข่าวสารข้อมูล การ
ถ่ายทอดความรู้  การสร้างภาพลักษณ์หรือการสร้างค่านิยมให้แก่ประชาชน  จากข้อมูลข้างต้นนี้จึง
สามารถสรุปได้ว่าการน าเสนอข่าวสารข้อมูลของสื่อมวลชนและสื่อจากอินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถส่งผลให้ประชาชนรับรู้ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีอ่ยู่ในระดับมากในทุกด้าน 
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  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
  จ าแนกตาม อายุ รายได้ต่อเดือน  อาชีพ  สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ  รายได้ต่อเดือน  
อาชีพ  แตกต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน   

  จ าแนกตาม เพศ สรุปได้ว่า เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันด้านความพอประมาณ  สอดคล้องกับ Defleur  ที่กล่าวไว้ว่าพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล คือ มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยา
บุคคลบางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาพหรือทางร่างกายของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพศหญิงและ
เพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม  ทัศนคติและเหตุผล พอดี  อาจ
เนื่องมาจากเพราะวัฒนธรรมและสังคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกันแต่
คุณลักษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงที่ต่างกันส่งผลให้การสื่อสารของชายและหญิงต่างกัน  
แต่ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่าชายและหญิงมีการสื่อสารและรับสื่อไม่ต่างกัน 
 จ าแนกตามสถานภาพ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานภาพทาง
สังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล แตกต่างกันในทางเกิดจาก
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่งใดดี ไม่ดี เช่น ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีการกระท าที่
แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี ความ
คิดเห็นต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผล สอดคล้องกับปรมะ สตะเวทินที่
กล่าวไว้ว่า  การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่
มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจ
สารได้ดี แต่จะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษา
น้อย มักจะใช้สื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิม พ์
มากกว่าประเภทอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่อันดับ
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สุดท้าย คือ ท าให้พฤติกรรมประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
ควรพัฒนาและให้ความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้นต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ด้านความพอประมาณ ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ด้านความพอประมาณ ควรพัฒนาเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับฐานะ  
 3. ด้านความมีเหตุผล พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความมีเหตุผล ควรพัฒนาเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล/คุ้มค่าและ
มีความจ าเป็น  
 4. ด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง ควรพัฒนาเกี่ยวกับ ควรดูแลรักษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นประจ า 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
 2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 
 


