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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

ของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีภูมคิุ้มกัน 
และด้านความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 
คำสำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสงขลา 
 

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

of people at Ban Ao Sai, Moo 1, Ko Yo sub-district, Mueang Songkhla district, Songkhla province. 2) 
To compare the application of sufficiency economy philosophy in the daily life of people at Ban 
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Ao Sai, Moo 1, Ko Yo sub- district, classified by sex, age, level of education and occupation.  The 
sample was 42 people living in Ban Ao Sai, Moo 1, 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 Ao Sai, Moo 1, Ko Yo sub-district was at a high level. When 
each aspect was considered, it was found that three aspects, moderation, reasonableness and 
moral condition were at a high level.  The self- immunity and knowledge condition were at a 
moderate level. 2) The application of sufficient economy philosophy in daily life of people at Ban 
Ao Sai, Moo 1, Ko Yo sub-district was difference with statistical significance of .05 when they were 
classified by sex and level of education.  
Keyword: Philosophy of Sufficiency Economy, Songkhla Province 
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1. บทนำ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนว
การดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการใช้ชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา, 
2559) 

บ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ
ยอ มี อาณาเขตด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ส่วนด้านทิศใต้ติดต่อกับหมู่
ที่ 2 บ้านตีน และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา คือมีเขาบ่อตั้งอยู่ตรงกลาง 
เนินเขาลาดลงสู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือจะสูงชันชายฝั่งตะวันออกไม่เหมาะสมที่จะตั้งชุมชน 
ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เพราะมีที่ราบชายฝั่งกว้างกว่าด้านอื่น ๆ และในสมัยก่ อนบริเวณนี้มีหาด
ทรายขาวสวยงาม ส่วนด้านทิศใต้เป็นเนินเขาที่เชื่อมต่อกับเขากุฏิ  เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีทางหลวง
หมายเลข 408 (สงขลา-นครศรีธรรมราช) ตัดผ่านทางด้านชายฝั่งตะวันออกไปเช่ือมต่อกับสะพานติณสูลานนท์ ทาง
ทิศเหนือข้ามไปฝั่งอำเภอสิงหนคร บ้านอ่าวทรายได้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพและเกิดการด้อยโอกาสของคนในสังคมทำให้ชุมชนมีรายได้ตกต่ำจึงทำให้เกิดการเป็นหนี้สิน อีกทั้งเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น เช่น ปัญหาขยะ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคนใน
ชุมชน และยังมีการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มีกลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกที่สาธารณะ
เพื่อประกอบการทางธุรกิจ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงไปในพื้นที่บ้านอ่าวทราย (สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา, 2560) 

จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะวิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื ่อง “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน ผลการวิจัยที่ได้
สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร และเพื่อให้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับประชาชนในหมู่บ้านได้มากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 

1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  



 

 

OR
AL

  5
70

 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าว
ทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ 
 

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 

ของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ต ำบลเกำะยอ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล ด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และด้านคณุธรรม 
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สมมุติฐานการวิจัย: ประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจำวันโดยรวมแตกต่างกัน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา จำนวน 271 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 124 คน และแบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 147 คน (กรมการ
ปกครอง กระทรวง มหาดไทย, 2561) 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละของประชากร เมื่อประชากรเป็นหลักร้อย กลุ่ม

ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 15-30 (ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์, 2552) กลุ่มตัวอย่างจึงมีจำนวน 42 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก 

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 .849 

4.2.3 การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดัง

รูปที่ 2 
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รูปที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มา :  ผู้เขียนบทความ 

 

4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำแบบสอบถามที่ได้รับคำตอบทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบ จากนั้นจึงลงรหัส

ข้อมูล และบันทึกในไฟล์ข้อมูลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 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 61.9 อายุเฉลี่ย 50.1 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 
50.0 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา ร้อยละ 28.6 และประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 41.9 รองลงมาเป็น
อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 35.5 
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5.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบล

เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล และด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านความรู้ อยู่ในระดับปาน
กลาง ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมเีหตผุล  
ด้านการมภีูมิคุม้กัน  

ด้านความรู้  
ด้านคุณธรรม 

3.56 
4.23 
3.48 
3.27 
4.39 

.80 

.48 

.84 

.96 

.57 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 3.92 .49 มาก 

 

5.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
กลุ่มตัวอย่างที่เพศแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่อายุแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต ประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่ มตัวอย่างที่
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

เพศ  
    ชาย 
    หญิง 

 
3.72 
4.04 

 
.39 
.51 

 
-2.187 

 

 
.035 

อาย ุ
 ต่ำกว่า 30 ปี 
 30 – 49 ปี  
 50 ปีขึ้นไป 

 
3.75 
3.93 
3.95 

 
.66 
.42 
.51 

 
.316 

 

 
.731 

ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษา 

 
3.79 

 
.44 

 
3.567 

 
.023 
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ข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าที/ค่าเอฟ นัยสำคัญ 

 มัธยมศึกษา 
 ปวส./อนุปรญิญา 
 ปริญญาตร ี

3.91 
3.24 
4.34 

.48 

.00 

.42 
การประกอบอาชีพ  
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 เกษตร 
 รับจ้างท่ัวไป 
 ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 

 
4.38 
3.30 
4.43 
3.82 
3.86 

 
.71 
.20 
.08 
.47 
.51 

 
2.350 

 
.081 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบล

เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะพื้นที่บ้านอ่าวทรายเป็นที่ตั้งของสถานที่
สำคัญทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ "สมเด็จเจ้าเกาะยอ"  มีเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอตั้งอยู่บนยอด
เขาที่สูงท่ีสุดในเกาะยอ คือเขากุฏ ทุกวันข้ึน 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ชาวเกาะยอทั้งใกล้และไกลจะขึ้นไปทำบุญตัก
บาตรและเปลี่ยนผ้าห่มเจดีย์ เรียกว่างานประเพณีขึ้นเขากุฏ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวเกาะยอให้ความเคารพนับถือ เป็นที่กราบไหว้บูชาของชุมชนมาหลายร้อยปี “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” เป็น
หน่วยงานราชการที่มีฐานะเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีภาระหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้าอนุรักษ์ 
ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมุ่งเน้นในส่วนของภาคใต้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของกลุ่มอาชีพท่ีสำคัญของชาวเกาะยอคือการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาล
ได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลามาตั้งแต่ พ.ศ.2517 และบ้านอ่าวทรายยังเป็นหมู่บ้านที่มีผู้ประกอบการชุมชนในลักษณะรี
สอร์ทโฮมสเตย์ จำนวน 26 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในตำบลเกาะยอ (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา, 2560) 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของศิริสา ด้วงทา (2556) ที่พบว่าประชาชนหมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ี ผลการวิจัย
ยังพบว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยเพศหญิง และการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของเสาวนารถ 
เล็กเลอสินธุ์ (2560) ที่พบว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนตำบลบาง
ใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับตัวแปร
เพศที่ไม่พบความแตกต่าง 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยครั้งนี้พบว่าประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมโดยการให้
ประชาชนบ้านอ่าวทราย หันมาสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มี
การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เดินทางสายกลาง มีชีวิตที่พออยู่พอกิน และควรส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ในมิติต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องข้องกับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกับประเด็น

อื่น ๆ เช่น การศึกษารูปแบบการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่ าง ๆ เพื่อจะได้มีแนวทางที่
เหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้จริง เป็นต้น 
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