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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

ของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบการประยุกตใ์ช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
ของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผล และด้านการมีภูมิคุ ้มกัน และ 2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา 
คำสำคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสงขลา 
 

Abstract 
This research aimed to 1) study application of sufficient economy philosophy in daily life 

of people at Ban Khlong Not, Moo 10, Thungwang sub-district, Mueang Songkhla district, Songkhla 
province.  2 )  To compare the application of sufficiency economy philosophy in the daily life of 
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people at Ban Khlong Not, Moo 10, Thungwang sub-district, classified by sex, age, level of education 
and occupation.  The sample was 100 people living in Ban Khlong Not, Moo 10, Thungwang sub-
district.  Research instrument was a questionnaire.  The data were analyzed by using percentage, 
mean, standard deviation, T- test and F- test.  The research results are as follows:  Overall, 1 )  the 
application of sufficient economy philosophy in daily life of people at Ban Khlong Not, Moo 10, 
Thungwang sub-district was at a high level. When considering each side, the order of average is as 
follows:  1)  the moral condition 2)  the knowledge condition 3)  the moderation 4)  the 
reasonableness and 5) the self- immunity. 2) The application of sufficient economy philosophy in 
daily life of people at Ban Khlong Not, Moo 10, Thungwang sub-district was difference with statistical 
significance of .05 when they were classified by level of education. 
Keyword: Philosophy of Sufficiency Economy, Songkhla Province 
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1. บทนำ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาและแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้
ยังได้ทรงเน้นย้ำถึงคำว่า พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน โดยมีเงื่อนไขพื้นฐานที่จะ
ก่อให้เกิดพอเพียง คือ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง รวมไปถึงการเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติให้สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสมและดำเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) 

บ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับ
และที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับการทำสวนยางพาราและทำนา มีพื้นที่ 1,140 ไร่ จำนวนประชากรทั้งหมด 1 ,069 คน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำสวน 129 ครัวเรือน ทำนา 13 ครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์ 9 
ครัวเรือน เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤติการณ์กลไกลตลาดโลกราคายางและราคาข้าวตกต่ำทำให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในชุมชนอย่างมาก และเกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เพราะราคาผลผลิต
การเกษตรไม่แน่นอน และประชาชนยังขาดความรู้ ในการประกอบอาชีพ ต่อมาประชาชนได้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตจนถึงปัจจุบัน ซึ ่งรัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ท้องที่หมู่บ้านและชุมชนได้จัดทำกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ผ่านการจัดประชุมระดมความคิดเหน็ในระดับตา่ง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน / ชุมชนจนถึงระดับภาค และระดม
ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชน เป็นต้น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 
2557) แต่ที่ผ่านมายังไม่อาจทราบได้ว่าประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใดเพราะยังไม่มีการศึกษาที่แน่นอน 

ดังนั้น การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้าน
คลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ผลการวิจัยที่ได้ทำให้ได้แนวทางในการส่งเสริมการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนสามารถนำไปใช้ข้อมูลทำแผนชุมชน และนำไป
เผยแพร่ข้อมูลหมู่ศูนย์ข่าวชุมชนต่อไป  
 

 
 
 
 



 

 

OR
AL

  5
40

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านคลองโหนด 

หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านคลอง

โหนดหมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระ

ราชดำรัส พระบรมโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลายครั้งและหลายวาระ เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และสามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลอย่างถูกต้อง ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย
ความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื ่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” (สำนักนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย 
หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างถ้วนถ่ี โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้
จากการกระทำน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกรอบแนวคิด และสมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 

      ตัวแปรอิสระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา :  ผู้เขียนบทความ 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

การประกอบอาชีพ 
  

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

ของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล  

ด้านการมภีูมิคุม้กัน ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม 
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สมมุติฐานการวิจัย: ประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกัน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา จำนวน 1,069 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั ่นร้อยละ 90 
(ศักดิ ์ส ิทธิ ์  วัชรารัตน์, 2552) กลุ ่มตัวอย่างจึงมีจำนวนอย่างน้อย 91 คน แต่เพื ่อป้องกันปัญหาการได้รับ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาน้อย ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

4.1.3 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงกลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย การปกปิดข้อมูล การเก็บรักษาความลับ ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ อธิบายถึง
สิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเวลา หากการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไม่
สบายใจ 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามปลายปิดจำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชน จำนวน 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 25 ข้อ ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

4.2.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
นำเครื่องมือวิจัยไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความครอบคลุมของคำถามและความชัดเจนของภาษา จากนั้นจึงนำเครื่องมือวิจัยที่ปรับปรุงเนื้อหาตามคำแนะนำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความเช่ือมันโดย
คำนวณค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ปรากฏว่าแบบสอบถามการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .795 

4.2.3 การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลและรอรับแบบสอบถามกลับด้วยตัวเอง ในระหว่างวันที่ 5-25 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มา :  ผู้เขียนบทความ 

 

4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำแบบสอบถามที่ได้รับคำตอบทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบ จากนั้นจึงลงรหัส

ข้อมูล และบันทึกในไฟล์ข้อมูลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ดังนี้ 
 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 อายุเฉลี่ย 52.1 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 46.0 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.0 และประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 60.0 

5.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบล

ทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกัน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมเีหตผุล  
ด้านการมภีูมิคุม้กัน  

ด้านความรู้  
ด้านคุณธรรม 

3.51 
3.50 
3.48 
3.54 
3.66 

.46 

.51 

.55 

.45 

.45 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวม 3.54 .45 มาก 
 

5.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
กลุ่มตัวอย่างที่เพศแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่อายุแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างท่ีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

เพศ  
    ชาย 
    หญิง 

 
3.49 
3.57 

 
.46 
.44 

 
1.179 

 
.416 

อาย ุ
 ต่ำกว่า 30 ปี 
 30 – 49 ปี  
 50 ปีขึ้นไป 

 
3.51 
3.41 
3.63 

 
.52 
.50 
.38 

 
2.884 

 
.061 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
3.61 
3.48 
3.27 

 
.13 
.48 
.47 

 
4.044 

 
.005 
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ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 

3.63 
3.87 

.43 

.08 
การประกอบอาชีพ  
 ข้าราชการ 
 ลูกจ้าง 
 เกษตร 
 ค้าขาย 
 รับจ้างท่ัวไป 

 
3.84 
3.57 
3.54 
3.53 
3.24 

 
0.10 
0.45 
0.44 
0.47 
0.51 

 
2.091 

 
.088 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 

ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นี้เพราะพื้นที่บ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่ง
หวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนา
ชุมชนตั้งแต่ พ.ศ.2555 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, 2559) มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาให้ประชาชนในชุมชนได้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่มีระดับการ
พัฒนาสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ มีความเอื้ออาทร
กัน มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการออมที่สำคัญ คือ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านคลองโหนด ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ.2534 มีสมาชิกมากกว่า 850 คน คิดเป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทำให้การพัฒนาหมู่บา้น
เข้มแข็งและยั่งยืน หมู่บ้านยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะวันละ
บาท ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดนางฟ้า ศูนย์การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของสุภาวดี หันสะเทียะ (2559) ที่พบว่าการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา โดยประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของทิวเมฆ นาวาบุญนิยม 
(2558) ที่พบว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐมที่มีการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยครั้งนี้พบว่าประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรสนับสนุนโดยการปลูก
ผักหมุนเวียน และการทำรายรับรายจ่ายภายในครัวเรือนเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกับประเด็น

อื่น ๆ เช่น ด้านการเมืองการปกครอง เน้นการมีส่วนร่วมโดยการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นท่ีจะเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
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