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การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง  
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

ของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และ 2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ  
คำสำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสงขลา 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) study application of sufficient economy philosophy in daily life 
of people in Ram Daeng sub-district, Singhanakhon district, Songkhla province. 2) To compare the 
application of sufficiency economy philosophy in the daily life of people in Ram Daeng sub-district, 
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classified by sex, age, level of education and occupation.  The sample was 120 people living Ram 
Daeng 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 in Ram Daeng sub-district 
was at a high level. When each aspect was considered, it was found that five aspects, moderation, 
reasonableness, self- immunity, knowledge condition and moral condition were at a high level.  2) 
The application of sufficient economy philosophy in daily life of people in Ram Daeng sub-district 
was difference with statistical significance of . 0 5  when they were classified by age, level of 
education and occupation.  
Keyword: Philosophy of Sufficiency Economy, Songkhla Province 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที ่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพื้นที่คาบสมุทรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นปัจจัยสำคัญในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ท้องถิ่น รวมทั้งคำกล่าวที่ว่าวิถี โหนด นา 
เล ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณี และประชาชนในท้องถิ่นได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำรงชีวิต และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาโหนด นา เล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชน 
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 
จำนวน 2,339 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,125  คน และเพศหญิง จำนวน 1,214 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทำนาเป็นอาชีพหลักร้อยละ 64.46 เมื่อพ้นช่วงทำนา ประชากรวัยแรงงานก็จะออกไปรับเหมาก่อสร้าง และขึ้น
ตาลโตนด ในขณะที่กลุ่มแรงงานวัยรุ่นจะทำงานรับจ้างโรงงาน นอกจากน้ีก็จะมีออกไปค้าขาย และรับราชการ ร้อย
ละ 4.18 (องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง, 2561) 

จากที่ได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ท้องที่หมู่บ้านและชุมชนได้จัดทำกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ผ่านการจัดประชุมระดมความคิดเหน็ในระดับตา่ง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน / ชุมชนจนถึงระดับภาค และระดม
ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
, 2557) แต่ที่ผ่านมายังไม่อาจทราบได้ว่าประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใดเพราะยังไม่มีการศึกษาที่แน่นอน 

จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะวิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลรำแดง 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง 

อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบล 

รำแดง อำเภอสิงหนคร 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
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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 
 

สมมุติฐานการวิจัย : ประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
โดยรวมแตกต่างกัน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 

2,719 คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2561) 
 
 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

การประกอบ
อาชีพ

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

ของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภมูิคุ้มกัน 

ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม 
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4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 

(ศักดิ ์ส ิทธิ ์  วัชรารัตน์, 2552) กลุ ่มตัวอย่างจึงมีจำนวนอย่างน้อย 96 คน แต่เพื ่อป้องกันปัญหาการได้รับ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาน้อย ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 120 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

4.1.3 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยช้ีแจงกลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

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 .604 

4.2.3 การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองระหว่างวันท่ี วันท่ี 20 - 28 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 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.7 อายุเฉลี่ย 49.8 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 35.8 รองลงมาเป็นประถมศึกษา ร้อยละ 25.0 และประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 52.5  
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5.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอ 

สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั ้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
พอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมเีหตผุล  
ด้านการมภีูมิคุม้กัน  

ด้านความรู้  
ด้านคุณธรรม 

4.15 
4.26 
4.07 
4.21 
4.26 

.51 

.50 

.52 

.50 

.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.19 .38 มาก 
 

5.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  กลุ่มตัวอย่างที่เพศแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่อายุแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที/ค่าเอฟ นยัสำคัญ 

เพศ  
    ชาย 
    หญิง 

 
4.24 
4.14 

 
.37 
.39 

 
1.353 

 
.179 

อาย ุ
 ต่ำกว่า 30 ปี 
 30 – 49 ปี  
 50 ปีขึ้นไป 

 
4.45 
4.31 
4.06 

 
.21 
.32 
.40 

 
9.009 

 
.000 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 
 อื่น ๆ 

 
3.92 
4.23 
4.32 
4.47 
4.00 

 
.36 
.38 
.31 
.22 
.28 

 
9.610 

 
.000 

การประกอบอาชีพ  
 เกษตร 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 พนักงานเอกชน 
 ว่างงาน/รองาน 
 อื่น ๆ 

 
4.19 
4.41 
4.38 
3.93 
4.17 

 
.36 
.19 
.25 
.37 
.46 

 
2.779 

 
.030 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอ 

สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพันธกิจส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลรำแดงได้ดำเนินโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ “วิถีวัฒนธรรม - นา - ไผ่ - คน” ขับเคลื่อนผ่าน 7 ฐานการ
เรียนรู้ คือ ฐานท่ี 1 บริบทของตำบลรำแดง ฐานท่ี 2 ภูมิปัญญาตาลโตนด ฐานท่ี 3 บ้านใบตาล ฐานท่ี 4 ครัวรำแดง 
ฐานท่ี 5 วัดป่าขวาง ฐานท่ี 6 หัตถกรรมพื้นถ่ิน ฐานท่ี 7 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรำแดง ซึ่งฐานท่ี 7 เป็นฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับภูมิภาค และมีเทศกาลดอกปอเทืองบานที่ขึ้นชื่อได้รับความสนใจจากบุคคล
ทั่วไป (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2560) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัย
ของทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558) ที่พบว่าการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยประชาชน
อายุต่ำกว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่รัฐมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของณัฐพร ส่งสุข และโกศล สอดส่อง 
(2558) ที่พบว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนตำบลอีปาด อำเภอกันทรา
รมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้อง
กับตัวแปรอายุที่ไม่พบความแตกต่าง  
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยครั้งนี้พบว่าประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั ้นจึงควรส่งเสริมโดยการให้ประชาชนยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย การปลูกพืชสมุนไพรช่วยส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการ
ผลิตปุ๋ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกับประเด็น

อื่น ๆ เช่น ด้านรายได้ของประชาชนในชุมชน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น 
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา 2533406 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  (2561).  รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ.2561.  

สืบค้นเมื ่อ 15 ธันวาคม 2561, จาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/ 
showVillageData.php?rcode=90151504&statType=1&year=61 

ณัฐพร  ส่งสุข และโกศล  สอดส่อง.  (2558).  “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนตำบล อีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ”.  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา.  2(3).  
134-141. 

ทิวเมฆ  นาวาบุญนิยม.  (2558).  “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม”.  วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม.  2(1).  27-44. 

ศักดิ์สิทธ์ิ  วัชรารัตน์.  (2552).  โปรแกรมช่วยการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่าง.  สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2561, จาก 
http://202.29.238.187/saksit/elearning/stat/stat_2003/stat01Sampling.xls 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (2557).  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560).  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).  (2560).  ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ รำแดง-สทิง
พระ-ระโนด-ทะเลน้อย.  สืบค้นเมื ่อ 3 มีนาคม 2562, จาก http://www.bedo.or.th/bedo/new-
content.php?id=259 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/
http://202.29.238.187/saksit/elearning/stat/stat_2003/stat01Sampling.xls


 

 

OR
AL

  5
56

 

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  (2560).  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต.  กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง.  (2561).  ข้อมูลพื้นฐานตำบลรำแดง.  สงขลา: ม.ป.ท. 
 
 


