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การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 
บ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

APPLICATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN DAILY LIFE OF PEOPLE 
AT BAN SUAN DURIAN, MOO 4, KO YO SUB-DISTRICT,  
MUEANG SONGKHLA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

ของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 85 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
ของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล  
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านความรู้ และ 2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ  
คำสำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสงขลา 
 

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

of people at Ban Suan Durian, Moo 4, Ko Yo 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 Suan Durian, Moo 4, Ko Yo sub-district, classified by sex, age, level of education and 
occupation.  The sample was 85 people living in Ban Suan Durian, Moo 4, Ko Yo 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 Suan Durian, Moo 4, Ko Yo sub-
district was at a high level.  When considering each side, the order of average is as follows:  1) the 
moral condition 2)  the moderation 3)  the reasonableness 4)  the self- immunity and 5)  the 
knowledge condition.  2 )  The application of sufficient economy philosophy in daily life of people 
at Ban Suan Durian, Moo 4, Ko Yo sub-district was not difference with statistical significance of .05 
when they were classified by sex, age, level of education and occupation. 
Keyword: Philosophy of Sufficiency Economy, Songkhla Province 
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1. บทนำ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ
พัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกินพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ การคำนึงถึงความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวและทรงเตือนประชาชนชาวไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลำดับ
ขั้นตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชาตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำรงชีวิต (จิรายุ  อิศราง ณ อยุธยา, 2557) 

บ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 567 
คน  แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 260 คน และเพศหญิงจำนวน 307 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแบบผสมผสานกัน
ระหว่างการเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเกษตรที่สำคัญ คือ การทำสวนผลไม้  และสวน
ยางพารา การประมงมีทั้งการออกจับกุ้ง ปลา ตามธรรมชาติ ในทะเลสาบสงขลาและการเลี้ยงปลากะพงขาวใน
กระชัง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วไปของเกาะยอ คือ การทอผ้าเกาะยอ จากที่ได้มีการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้มี
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคระดับพ้ืนท่ี เพื่อมุ่งพัฒนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ท้องที่หมู่บ้านและชุมชนได้จัดทำกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ผ่านการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม
เศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชน เป็นต้น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2557) แต่ที่ผ่านมายังไม่อาจ
ทราบได้ว่าประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากน้อย เพียงใดเพราะยังไม่มีการศึกษาที่แน่นอน 

จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะวิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา” เพื่อนำ
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในชุมชนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวนทเุรียน 

หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวน

ทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ 
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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 
 

สมมุติฐานการวิจัย: ประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกัน 
 

 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

การประกอบ
อาชีพ

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

ของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู ่4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล ด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และด้านคณุธรรม 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา จำนวน 567 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 260 คน และเพศหญิง จำนวน 307 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2561) 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
ใช้เกณฑ์กำหนดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามแบบ 5 ระดับ 

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.25 ความเชื่อมั่น 95% (ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์, 2552) กลุ่มตัวอย่างจึงมีจำนวน 85 คน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

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 .824 

4.2.3 การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลและรอรับแบบสอบถามกลับดว้ยตัวเอง ในระหว่างการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผู้วิจัยทำการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บได้ทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่ได้ทำการสอบถามไปแล้วผู้วิจัยจะ
ดำเนินการสอบถามใหม่ทันที เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากขึ้น 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 54.1 อายุเฉลี่ย 48.2 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 25.9 รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22.4 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 28.2 รองลงมา
เป็นอาชีพเกษตร ร้อยละ 25.9 
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5.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบล

เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านความรู้ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมเีหตผุล  
ด้านการมภีูมิคุม้กัน  

ด้านความรู้  
ด้านคุณธรรม 

4.36 
3.96 
3.94 
3.35 
4.61 

.47 

.44 

.48 

.43 

.39 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มากที่สุด 

รวม 4.16 .33 มาก 
 

5.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  กลุ่มตัวอย่างที่เพศแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่อายุแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างท่ีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

เพศ  
    ชาย 
    หญิง 

 
4.18 
4.14 

 
.33 
.34 

 
.529 

 
.073 

อาย ุ
 ต่ำกว่า 30 ปี 
 30 – 49 ปี  
 50 ปีขึ้นไป 

 
4.00 
4.12 
4.26 

 
.26 
.30 
.37 

 
2.861 

 
.063 
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ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปริญญาตร ี
 อื่น ๆ 

 
4.05 
4.10 
4.16 
4.29 
4.26 

 
.41 
.28 
.38 
.29 
.19 

 
1.676 

 
.164 

การประกอบอาชีพ  
 เกษตร 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 พนักงานเอกชน 
 รับจ้างท่ัวไป 
 ว่างงาน/รองาน 
 อื่น ๆ 

 
4.24 
4.36 
4.12 
4.08 
4.12 
4.05 

 
0.36 
0.27 
0.16 
0.31 
0.31 
0.72 

 
1.284 

 
.279 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบล

เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะพื้นที่บ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน 
และมีการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แอ่งที่ 11 หมู่บ้านมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการทั้ง
ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมด้านอาชีพ / การบริหารจัดการกลุ่ม / เงินทุน / สวัสดิการต่าง ๆ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ชุมชนร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่
ตลอด ร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกของลูกหลาน ชาวบ้านมีความรักสามัคคี ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทุกด้าน มีผู้นำท่ี
เข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนา (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, 2560) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับการวิจัยของรณภพ  โอสถาพันธุ ์ (2557) ที ่พบว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจยั
ของณิชชา  อ่อนอุดม (2559) ที่พบว่า การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของผ่องศรี  พัฒนมณี (2559) ที่พบว่าการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนหมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อจำแนก
ตามอาชีพไม่มีความแตกต่างกัน 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยครั้งนี้พบว่าประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรมีการกระจายสิ่งทำ
อยู่ให้ครอบคลุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ ด้าน ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ทำเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น และควรมีการศึกษารูปแบบการ
ปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ต่าง ๆ เพื่อจะได้มีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
ที่สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้จริง  

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาการวิจัยต่อยอดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอย่างยั ่งยืน

โดยเฉพาะในชุมชนและในพื้นที่อื่น ๆ และควรแสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา 2533406 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ

พัฒนาชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ ดร.
กันยปริณ ทองสามสี จากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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