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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ  และศึกษา
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชน จ านวน 60 รายโดยใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็น 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ  พบว่า ชุมชนได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงในระดับน้อยที่สุด ( 𝑥=1.4, SD=0.48)  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครฯ  พบว่า ระดับการศึกษา ( 𝑥=3.4, SD=0.66) อายุ ( 𝑥=3.7, SD=0.52) รายได้( 𝑥=3.9, 
SD=0.43) อาชีพ ( 𝑥=3.7, SD=0.49มีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับมากที่สุด และปัญหาสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ประชาชนในระดับมาก ( 𝑥=2.6, SD=0.52)  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม,หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง,ชุมชนวัดใหม่อมตรส 
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Abstract 

The objectives of this research were to study factors related to Sufficiency Economy 
Philosophy-based living behavior of people in Wat Mai Amataros Community, Phra Nakhon 
District, Bangkok and to study   Sufficiency Economy Philosophy-based living behavior of 
people in Wat Mai Amataros Community, Phra Nakhon District, Bangkok. The sample of this 
study was 60 people. . Simple random sampling was used as the sampling method. Data 
were collected by using the questionnaire.  

The results of studying Sufficiency Economy Philosophy-based living behavior of 
people in Wat Mai Amataros Community, Phra Nakhon District, Bangkok showed that the 
community’s education about  Sufficiency Economy Philosophy to people was at the lowest 
level  (𝑥=1.4, SD=0.48).   Factors related to Sufficiency Economy Philosophy-based living 
behavior of people in Wat Mai Amataros Community, Phra Nakhon District, Bangkok showed 
that education level ( 𝑥=3.4, SD=0.66) , age (𝑥=3.7, SD=0.52), income  ( 𝑥=3.9, SD=0.43) , 
occupation ( 𝑥=3.7, SD=0.49) had the highest level influence on Sufficiency Economy 
Philosophy-based living behavior. Health problem had the high level influence on 
Sufficiency Economy Philosophy-based living behavior (𝑥==2.6, SD=0.52). 
 
Keywords: Factors related to behavior,  Sufficiency Economy Philosophy, Wat Mai Amataros 
Community 
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บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย  
จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชรัชกาที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางออกของปัญหาแก่พสกนิกรชาวไทย โดยพระราชทาน
แนวทางในการ แก้ไขวิกฤตการณ์ ภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร 
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ดังกระแสพระราชด ารัสเนื่อง ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ที่ว่า  "...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่า
เมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้
เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่
พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้า
เรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้..." "...ฉะนั้น ถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิด และมี
อิทธิพล มีพลังที่จะท าให้ผู้ อ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอ
ย้ า พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอ่ืนมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้  ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่
ถาวร  ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล...  "...ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิด ช่วยกันท า แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียง
ด้วยรากฐานของเหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุด  ที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความ
พอมีพอกิน พออยู่ ปลอดภัยของประเทศชาติ..." (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม  2517 )    

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงเป็นพระอัจฉริยะกษัตริย์ในทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองค์ทรงเล็งเห็นระบบทุนนิยมที่จะเข้าท าลาย
สังคม โลก และสังคมไทย สุดที่เยียวยาในเร็ววัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงมอบให้แก่
พสกนิกรชาวไทย คือ หลัก 3 ห่วง 2 เงี่อนไข มีดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ.2550.) 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุงประเด็นศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชน
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วัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ เพ่ือจะไดทราบถึงพฤติกรรมการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ เพ่ือ เปนตัวอยางและขยายผลตอไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่
อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ  
 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.ความหมายและความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง สุเมธ ตันติเวชกุล (2554: 284-291)  
กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจที่ สามารถอุมชูตนเองอยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจของตนเองใหดี เสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอมีพอใชไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความ
เจริญ ยกเศรษฐกิจให รวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ยอม
สามารถสราง ความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับตอไป โดยสรุป คือการหัน 
กลับมายึดทางสายกลางในการด ารงชีวิตโดยใชหลักการพ่ึงตนเอง ไดแก พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่ สมบูรณพร
อมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตส านึกวาตนนั้นสามารถพ่ึงตนเองไดดังนั้นจึงควรที่จะ  สรางพลังผลักดันใหมีภาวะ
จิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความสุจริต แมอาจจะไมประสบผลส าเร็จบางก็ตาม ไมควรทอแทใหพยายามตอไป มี
หลักการดังนี้ 1) พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือชวยเหลือ เกื้อกูล น า
ความรูทีไ่ดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน 2) พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ
คือการสงเสริมใหมีการน าเอาศักยภาพของ ผูคนในทองถิน่เสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถน
ทีมี่อยู่ใหเกดิประโยชนสูงสุดซ่ึงสงผลใหเกดการพฒันาประเทศได้อยางดียิ่ง 3) พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยีควรส
งเสริมใหมีการศึกษาทดลอง ทดสอบ เพ่ือใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและ
สังคมไทย และสิ่งส าคัญ สามารถน าไปใชปฏิบัตได้อยางเหมาะสม 4) พ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ หมายถึง 
สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับ เบื้องตนกลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไมในทองถิ่นของตนเอง 
เพ่ือการยังชีพ และ สามารถน าไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปได 

ประเวศ วะสี (2542: 4-7) กลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงแหงการพ่ึงตนเอง วาการ พ่ึงตนเองไดคือความ
เขมแข็ง ดังนั้นจึงมีความจ าเปนตองสรางความเขมแข็งจากฐานลาง กลาวคือ เปนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพราะ
จุดแข็งท่ีสุดของเรา คือ วัฒนธรรมไทย โดยที่วัฒนธรรม หมายถึงวิถีทางการด ารงชีวิตทั้งหมด จึงรวมความเชื่อ 
ระบุคูณคา กาชีพ การกิน การอยู การแตง กาย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวิธีการแกไขปญหา การ
ด ารงรักษา คุณภาพหรือ การแพทยพ้ืนบาน การสรางความเขมแข็งจ าเปนตองมีเศรษฐกิจบูรณาการหรือเป
นองครวม คือ เปนเศรษฐกิจแหงการพ่ึงตนเองและความเขมแข็ง มีความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ จิตใจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและการเมือง พรอมกันไปในตัว เศรษฐกิจแบบนี้จะท าใหเกิดความเปนปา 
กลับมา ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม พรอมๆกับความ เขมแข็งทาง



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1549] 

เศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอยางนอย 7 ประการ คือ 1) พอเพียง
ส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 2) จิตใจพอเพียง ท าใหรัก และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได
คนที่ไมพอจะรักคนอ่ืนไม เปนและท าลายมาก 3) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอม ท า
ใหยังชีพและท า มาหากินไดเชน การท าเกษตรผสมผสาน 4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่
เขมแข็ง จึงท าใหสามารถ แกปญหาตางๆไดเชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน ปรือปญหาสิ่งแวดลอม 8 5) 
ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยาง ตอเนื่อง 6) อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของ กลุมชนที่สัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงจึงควรสัมพันธและ เติบโตขึ้นจากฐานวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง 7) มีความมั่นคงพอเพียง จึงจะ
ท าใหสุขภาพจิตดี 

เมื่อทุกอยางพอเพียงเกิดความสมดุล (Equilibrium) ความสมดุล คือ ความเปนปกติและ ยั่งยืน ซึ่งเรา
อาจกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ 
เศรษฐกิจศีลธรรม เปนตน 

 
2.หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมเป็นการสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยแวดลอมที่ส าคัญและมี

อิทธิพลตอบุคคลทั้งภาวะปกติ และภาวะวิกฤตของชีวิต ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก โดยจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆที่กอใหเกิดความเครียดได้ 
นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคมยังชวยสงเสริมความมีคุณคาในตนเองใหกับ บุคคลและยังท าใหบุคคลเชื่อว
าเขาจะไดรับความรักและการดูแลเอาใจใสไดรับการยกยองนับถือ และมีคุณคา เปนสวนหนึ่งของสังคม 
สามารถใหสิ่งที่ดีใหการบริการและการปองกันใหกันและกันในเวลาคับขันหรือเวลาเกิดอันตรายเนื่องจาก
ความส าคัญดังกลาวท าใหมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมเปนจ านวนมาก จึงมีแนวคิดและ
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ตางๆ 
 
3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เธียรธิดา เหมพิพัฒน (2556: 81-84) ไดท าการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาใน กลุมวิทยาศาสตร
และในภาพรวมนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบุริหารศาสตรมีความคิดเห็นตอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใน
ระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีผลในการศึกษาประกอบดวย คณะ ที่ศึกษา และสาขาที่จบปริญญาตรีสวนปจจัย
ที่ไมมีผลในการศึกษา ประกอบดวย ชั้นปที่ศึกษา ผลการศึกษา อาชีพ และการไดรับขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   โอภาส นิติกิจไพบูลย (2557: 94-100) ไดท าการศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชแนว 
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตของเกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกรที่เขารวม โครงการวน
เกษตรของผูใหญวิบูลยเข็มเฉลิม” พบวา หลังจากการที่เกษตรกรเขารวมโครงการวน 84 เกษตรสงผลใหราย
ไดคาใชจายเพื่อการบริโภค คาใชจายเพื่อการผลิต ภาระหนี้สินในระบบ และ ภาระหนี้สินนอกระบบลดลง แม
วามีรูปแบบกิจกรรมที่ไดรับการอบรมวนเกษตร ไดแก การแปร รูปอาหาร การปลูกพืชสมุนไพร และกิจกรรม
ลดเลิกอบายมุขกอนและหลังเขารวมโครงการวน เกษตรไมมีความแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ
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ระหวางระยะเวลาเขารวมโครงการ วนเกษตรกับความรูความเขาใจในการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงม ีความสัมพันธกัน 

อรสุดา เจริญรัถ (2543: 116-122) ได้ศึกษาเรื่อง “การเกิดขึ้น การด ารงอยู่ และการปรับตัวของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เกิดขึ้น การด ารงอยู่ และการปรับตัวของเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือ การที่ชุมชนหรือหมู่บ้านยังคงมีอ านาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆของตนเอง 
อ านาจดังกล่าวนับเป็นรากฐานส าคัญที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
การด ารงชีวิตด้านต่างๆ ในรูประบบบรรทัดฐานของหมู่บ้านที่ปรากฏอยู่ในจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
หรือพิธีกรรม ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศน์และระบบคุณค่าของชุมชน  ปัจจัยดังกล่าวนี้เป็น
สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับตัวไปตามบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน จากสังคมประเพรีเข้าสู่
สังคม ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549 : 102- 111) ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนว พระราชด าริ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ประกอบด้วย ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งทางสังคม  ประเภทของ
ช่องทางการรับสื่อ ลักษณะของสื่อทีร่ับเป็นประจ า การรับรู้เกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
และการปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

อัจฉรา ราชแก้ว (2550: 103-108) ได้ศึกษาเรื่อง “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จาก การทดสอบ
สมมติฐานได้แก่ ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน และการรับรู้ข่าวสารข้อมูล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

คือกลุ่มประชาชน ในชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯจ านวน 60 ราย จากประชากร
ทั้งหมด 600 ราย(อพมก. อาสาสมัคร พัฒนาสังคม ช่วยเหลือคนพิการ 2559) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ค านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane’1970:580-581) 

 

จากสูตร   
 

       
 

  

           
 = 59.57…      

 เมื่อ       = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                   = จ านวนของประชาชนที่ใช้ในการศึกษา 

            = ค่าคาวามคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าเท่ากับ 0.5 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การใช้เครื่องมือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้วิธีการสุ่มเลือก
แบบง่าย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ประกอบเข้ากับแนวคิด/ทฤษฎี/เอกสารและงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ท าการสรุป อภิปรายผลและน าเสนอด้วยวิธีการพรรณา โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ (ภาพ
ที่ 1.1) 

 
สถานภาพทั่วไป 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับ 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด 
 

ผลการวิจัย 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ พบว่า ชุมชนได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรฐ
กิจพอเพียง ในระดับน้อยที่สุด ( 𝑥=1.4, SD=0.48) (ดังตาราง 1.1)  

 
ตาราง 1.1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 

 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความจริง /ความคิดเห็น/  
การกระท า (จ านวนคน)  

 
x  

 
SD 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
ท่านน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด 

26 19 14 8 3.2 0.99 มาก 

ท่านมีการฝากเงินครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติประจ าวัน
มากน้อยเพียงใด 

3 10 30 6 2.1 0.54 น้อย 

ท่านมีการพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองเป็น
หลักการส าคัญตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่มากน้อยเพียงใด 

13 48 - - 3.4 0.43 มาก 

ท่านมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของรัว
เรือนหรือไม่มากน้อยเพียงใด 

7 43 17 - 3.3 1.95 มาก 

ชุมชนท่านได้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรฐกจิพอเพียง มากน้อย
เพียงใด 

- - 28 30 1.4 0.48 น้อยที่สุด 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่
อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 
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[1552] 

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน
ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ พบว่า ระดับการศึกษา ( 𝑥=3.4, SD=0.66) อายุ 
(𝑥=3.7, SD=0.52) รายได้ ( 𝑥=3.9, SD=0.43) และอาชีพ ( 𝑥=3.7, SD=0.49) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด และปัญหาสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ( 𝑥=2.6, SD=0.52)   (ดังตาราง 1.2) 
 
ตาราง 1.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความจริง /ความคิดเห็น/  
การกระท า (จ านวนคน)  

 
x  

 
SD 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อยที่สุด 

ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

26 30 5 - 3.4 
 

0.665716 
 

มากที่สุด 

อายุมีผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

31 31 - - 3.7 
 

0.524219 
 

มากที่สุด 

รายได้มีผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

49 13 - - 3.9 
 

0.433376 
 

มากที่สุด 

อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

38 23 - 2 3.7 
 

0.494032 
 

มากที่สุด 

ปัญหาสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 25 27 2 2.6 
 

0.524219 
 

มาก 
 

 
อภิปรายผล 

บทความวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ อภิปรายผลได้ดังนี้ ด้านพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนชุมชนวัดใหม่ นั้นผลจากการศึกษาพบว่าชุมชนได้มี
การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในระดับน้อยที่สุด  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนมีการพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองตามหลักการส าคัญตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจากการ
สอบถามจากกลุ่มประชาชนจ านวนหนึ่ง ในชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า
ประชาชนได้รับความรู้เรื่องกาใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงจากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ 
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เว็บไซต์ และโซเชี่ยลมิเดีย อีกมากมาย และผลจากการศึกษาพบว่าระดับ การศึกษา รายได้และอาชีพของ
ประชาชนมีผลต่อปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน
ชุมชน ในระดับมากที่สุด และปัญหาสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับมาก โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าประชนที่มีระดับการศึกษาสูงส่งผลท าให้สามารถเรียนรู้และ
เข้าใจถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ได้โดยง่าย และเมื่อครั้งที่ยังประกอบอาชีพ อาชีพ
ดังกล่าวนั้นได้สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงส่งผลให้รายได้ของประชาชนยังไม่
ประสบปัญหาเท่าที่ควร ยังพอกินพอใช้ในแต่ละเดือน สอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2554: 284-291) กล
าววา เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจที่ สามารถอุมชูตนเองอยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจของตนเองใหดี เสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอมีพอใชไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความ
เจริญ ยกเศรษฐกิจให รวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ยอม
สามารถสราง ความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับตอไป โดยสรุป คือการหัน 
กลับมายดึทางสายกลางในการด ารงชีวิตโดยใชหลักการพ่ึงตนเอง ไดแก พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่ สมบูรณพร
อมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตส านึกวาตนนั้นสามารถพ่ึงตนเอง 

 
สรุป 

การวิจัยนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปจจัยที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานครฯ เพ่ือจะไดทราบถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และปจจัยที่สัมพันกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่
อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯโดยศึกษา ในประเด็น 1) พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ในดานการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน การฝากเงินครัวเรือน  การพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเอง  การ
บันทึกรายรับ-รายจ่าย และการให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง โดยในแตละดาน 
ศึกษาตามกรอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 เรื่อง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี 
เงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม 2) ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตหลักตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯซึ่ง ประกอบดวย ในด
านการศึกษา ดานอายุ ดานรายได้  ดานการประกอบอาชีพ และดานการดูแลรักษาสุขภาพ  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาที่พบว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นค าถามที่ว่าชุมชนท่านได้มี
การให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงอยู่ ในระดับน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้
ข้อเสนอแนะว่า ผู้น าชุมชนควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในล าดับต่อไป  

 
 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1554] 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์  

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เพ็ญนภา ปาละปิน ที่กรุณาให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะรวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็น
อย่างดี ท าให้บทความฉบับนี้มีความสมบูรณ์ทุกประการ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
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