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บทคัดย่อ 
การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ

ประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน
บ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 82 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ  
ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คำสำคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสงขลา 
 

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

people at Ban Pik, Moo 4, Tha Kham sub- district, Hat Yai district, Songkhla province.  The sample 
was 82 people living in Ban Pik, Moo 4, Tha Kham sub- district.  Research instrument was a 
questionnaire.  The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation.  The 
research results found that the application of sufficient economy philosophy in daily life of people 
at Ban Pik, Moo 4, Tha Kham sub-district was at a high level. When each aspect was considered, it 
was found that four aspects, moderation, reasonableness, self-immunity and knowledge condition 
were at a high level. The moral condition was at a very high level. 
Keyword: Philosophy of Sufficiency Economy, Songkhla Province 
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1. บทนำ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตรมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหรือพอมีพอกินในปี พ.ศ. 2537 โดย
ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในความสำคัญสำหรับนำไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาที ่เน้นการพึ ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถครอบคลุมภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของพสกนิกรทุกกลุม่อาชีพ ซึ่งพระองค์ได้ทรง
ทดลองจนเป็นท่ีประจักษ์ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของ
คนในสังคมปัจจุบันและอนาคต (เดชา  ปุญญบาล, 2560) 

บ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 544 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 278 คน และเพศหญิง จำนวน 266 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  / ลูกจ้าง 
รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย / อาชีพส่วนตัวเพราะติดกับตัวเมือง และอาชีพเกษตรกรรม จากที่ได้มีการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้มี
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคระดับพื้นที่เพื่อมุ่งพัฒนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ท้องที่หมู่บ้านและชุมชนได้จัดทำกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ผ่านการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน / ชุมชนจนถึงระดับภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม
เศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชน เป็นต้น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2557) แต่ที่ผ่านมายังไม่อาจ
ทราบได้ว่าประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใดเพราะยังไม่มีการศึกษาท่ีแน่นอน 

จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะวิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื ่อง “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” เพื่อนำ
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 

ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระ

ราชดำรัส พระบรมโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลายครั้งและหลายวาระ เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และสามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลอย่างถูกต้อง ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข”  
ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย
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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
จากการกระทำนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

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 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

                  ตัวแปร                                              องค์ประกอบของตัวแปร                      ข้อคำถาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา :  ผู้เขียนบทความ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จำนวน 544 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) 
 
 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวนั 

ของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4  
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 

ด้านความพอประมาณ  
 

ด้านความมเีหตผุล 
 

ด้านคุณธรรม 
 

ด้านความรู ้

ด้านการมภีูมิคุม้กัน 
 

คำถามข้อ 1-5 
 

คำถามข้อ 21-25 
 

คำถามข้อ 16-20 
 

คำถามข้อ 11-15 
 

คำถามข้อ 6-10 
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4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละของประชากร เมื่อประชากรเป็นหลักร้อย กลุ่ม

ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 15-30 (ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์, 2552) กลุ่มตัวอย่างจึงมีจำนวน 84 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา จำนวน 82 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.6 

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
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้กับประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความเช่ือมันโดย
คำนวณค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ปรากฏว่าแบบสอบถามการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .778 

4.2.3 การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2562 

4.2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
นำแบบสอบถามที่ได้รับคำตอบทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบ จากนั้นจึงลงรหัส

ข้อมูล และบันทึกในไฟล์ข้อมูลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ดังนี ้

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 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.7 ช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 35.4 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 
50-59 ปี ร้อยละ 23.2 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 32.9 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อย
ละ 29.3 และประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 56.1  

5.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านคุณธรรมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กล้าในการที่จะรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระทำ 
รับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และคำนึงถึงผลดีและผลเสียของการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที ่1  
 

ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านความพอประมาณ 
 1. รู้จักประมาณตนในการแสวงหาวัตถุหรือปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต 
 2. ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสีไ่ด้พอดีพอเหมาะกับความต้องการ 
 3. วางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้มเีงินเก็บออมของครัวเรือนในอนาคต 
 4. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
 5. ตอบสนองความอยากมีอยากได้สินค้าและบริการอย่างพอเหมาะ
พอดี 

 
4.57 
4.30 
4.43 
4.17 
4.07 

 
.63 
.60 
.50 
.75 
.91 

 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 4.31 .55 มาก 
ด้านความมีเหตุผล  
 6. ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล/คุ้มค่าและมีความจำเป็น 
 7. ใช้เหตุผลในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบ 
 8. คำนึงถึงผลกระทบจากการกระทำของตนเองต่อสังคมส่วนรวม 
 9. วางแผนการดำเนินชีวิตอยา่งเปน็ข้ันตอน 
 10. คิดไตรต่รองอย่างอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระทำการต่าง ๆ 
เสมอ 

 
4.23 
4.10 
4.27 
4.47 
4.50 

 
.82 
.84 
.74 
.94 
.68 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 4.22 .71 มาก 
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ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน (ต่อ) 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  
 11. อดกลั้นต่อสถานการณ์ทีไ่ม่พึงปรารถนา 
 12. สามารถรับมือและหาทางป้องกันความล้มเหลวจากการ
เปลี่ยนแปลงได ้
 13. ปลูกฝังความคิดเรื่องความขยนั อดทน อดออมให้กับบุคคลรอบ
ข้าง 
 14. พึงพอใจในงานท่ีทำอย่างมีสติ 
 15. คำนึงถึงผลดีและผลเสยีของการเปลีย่นแปลง 

 
4.40 
4.20 
4.50 
4.47 
4.77 

 
.67 
.76 
.51 
.51 
.43 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 

 รวม 4.42 .34 มาก 
ด้านความรู้  
 16. นำความรู้มาเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนในการดำเนนิ
ชีวิต 
 17. ได้ใช้ความรู้มาปรับปรุงตนเอง นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิต 
 18. สามารถแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ไดด้้วยตนเอง 
 19. สามารถนำความรู้มาวางแผนเพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคต 
 20. สามารถนำความรูไ้ปดำเนินการจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน 

 
3.53 
3.40 
3.27 
4.17 
4.17 

 
.51 
.50 
.64 
.70 
.70 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

 รวม 3.75 .48 มาก 
ด้านคุณธรรม 
 21. ยึดหลักความซื่อสัตยส์ุจริตในการดำเนินชีวิต 
 22. กล้าในการที่จะรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระทำ 
 23. รับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
 24. กระตือรือร้นต่อการทำงานและส่วนรวม 
 25. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับคำสอนของศาสนาตามหลัก
คุณธรรม 

 
4.70 
4.93 
4.77 
4.70 
4.70 

 
.47 
.25 
.43 
.47 
.47 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 รวม 4.77 .34 มากที่สุด 
รวมทั้ง 5 ด้าน 4.29 .27 มาก 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เพราะพื้นที่บ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า “ภายในปี 2562 อบต.ท่าข้าม มุ่งสู่การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและสังคม สู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู ่เคียง
ธรรมชาติสู่ความเป็นสากล” ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองและเป็นจุดแข็งที่สำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม, 2557) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของภูสิทธ์ ขันติกุล (2555) ที่พบว่าการปฏิบัติในกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ขัดแย้งกับการวิจัยของนิตยา มีอินทร์ (2555) ที่พบว่าเกษตรกรในตำบลห้วยป่าหวาย 
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

7.1.1 ควรส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
โดยการให้ผู้นำชุมชนจัดอบรมให้ประชาชนพัฒนารูปแบบการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและไม่ได้ประกอบอาชีพ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แนว
ทางการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้มากข้ึน 
7.1.3 ควรส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้จักการออมซึ่งเป็นการบริหารการเงิน สร้างวินัยในการใช้จ่าย ให้มีความ

พอประมาณรู้จักการเก็บ ออม และเสริมสร้างนิสัยการออม 
7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรแสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำรงชีวิตของประชาชนบ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

7.2.2 ควรศึกษาวิจัยในวิธีการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน 
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