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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 3) เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนใน 3,867 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างใช้
จานวน 363 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน รวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 363 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test และทาการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ
Sheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 72.45 โดยเข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดาริแนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาก
ที่สุด 2) ประชาชนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประยุกต์หลักความมีเหตุผล มากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และด้านความพอประมาณ ตามลาดับ 3) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ โดย
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ต่างกัน จะมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก ๆ ด้านแตกต่าง
กัน ยกเว้น ประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน แต่มีการประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Abstract
The research aimed to 1) study the knowledge understanding in the philosophy sufficiency economy 2) study
application the philosophy of sufficiency economy communities bang yai 3) compare application the philosophy of
sufficiency economy communities bang yai, Bang Yai District, Nonthaburi Province classified by personal factors. The
population were people 3,867 households. The samples comprised of 363 households. Each homes represented by
one person. The sample of consisted of 363 people. The research results were as follows:
1. The peoples had knowledge understanding the philosophy sufficiency economy 72.45 percent by understanding
the philosophy of sufficiency economy that His Majesty King guideline lifestyle of the people of Thailand most.
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2. The peoples application the philosophy of sufficiency economy was at a high level. By
application the nationality most, good immunity and adequacy respectively.
3. The comparison between the application by people with different age, education levels, incomes and
occupations had application the philosophy of sufficiency economy every different. Except for gender and marital
status different but application had no different.
Keyword: Knowledge and Understanding, Application the Philosophy of Sufficiency Economy, Economic Development

บทนา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาเอาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดาเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว้างขว้างทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
จุดเริ่มต้นของแนวคิดปรัชญาความพอเพียง มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “หลักการ
ทรงงาน 23 ข้อ” ซึ่งพระองค์ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเสมอมา และได้ทรงพระราชทานเป็นแนวทางให้กับพสกนิกร
อาทิ “ศึ กษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ” โดยศึ กษารายละเอี ยดครบถ้ วนอย่างเป็ นระบบ ทั้งจากเอกสารและสอบถามผู้รู้ “ท า
ตามลาดับขั้น” โดยเริ่มต้นทางานจากสิ่งที่จาเป็นที่สุดก่อน เรื่องความพอเพียงปรากฏอยู่ใน 3 หลักการ ซึ่งจดจาได้อย่างง่ายๆ ใน
ชื่อ 3พ. คือ พึ่งตนเอง พออยู่พอกิน พอเพียง หลักการง่ายๆ สั้นๆ แห่งความพอเพียงซึ่งเพียงพอที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต ที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องของหลักการด้านงานเกษตร อาทิ การทาไร่นาสวนผสม หรือการพัฒนาชุมชนเพียงเท่านั้น แต่หลัก
3พ. ยังเป็นแนวทางที่นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ทุกเรื่อง และเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่ม ซึ่งการใช้ชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง พออยู่
พอกิน และพอเพียง ตามรอยที่พ่อนาทางไว้ทาให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้พบกับความสุขที่แท้จริง และไม่หวาดหวั่นกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก เพราะเมื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ของคาว่าพอแล้ว ไม่ว่าโลกจะโลกาภิวัตน์ไปมากเพียงใด ก็ไม่ได้ทาให้ความมั่นคงผาสุก
ลดน้อยลง (ธีรัช บารุงทรัพย์, 2556 อ้างถึงใน อัศวิน แสงฟ้าสกุลไท, 2558: 3)
การจะนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ผลในการดารงชีวิต จาเป็นต้องเริ่มจากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร และมีหลักการที่สาคัญอะไรบ้างที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึง
ประโยชน์จากการที่นาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ การใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และการกระทาต่าง ๆ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่ทาอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปจนทาให้ตนเองหรือคนรอบข้าง
เดือดร้อนในภายหลัง การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ ความไม่โลภ ความรู้
จักพอ ความขยันหมั่นเพียร การไม่เบียดเบียนกัน การรู้จักแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการสร้างภาวะความรู้ความ
เข้าใจที่ ถูกต้ องอย่างลึกซึ้ งเกี่ ยวกั บหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ได้นั้น จาเป็นต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการการไตร่ตรอง และเกิดจากการปฏิบัติ การแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีความสนใจร่วมกันจะทาให้สามารถตระหนักถึงประโยชน์ และความสุขที่จะ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560
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ได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์น้อมนาเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดารงชีวิตต่อไป จิตสานึกที่ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี และรู้จักระดับความพอเพียง จะ
นาไปสู่การประกอบสัมมาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างถูกต้อง ไม่อดอยากจนเบียดเบียนตนเองหรือไม่เกิดความโลภจนเบียดเบียนผู้อื่น
แต่มีความพอเพียงที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังคนอื่นๆ ในชุมชนหรือองค์กรและสังคมได้ตามระดับความพอเพียงของคนแต่ละคน
อาจจะไม่เท่ากัน หรือความพอเพียงของคนคนเดียวกัน แต่ต่างเวลาก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วแต่เงื่อนไขภายในและภายนอก
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อความพอเพียง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547 ข: 79-80)
สาหรับชุมชนบางใหญ่เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางใหญ่ อยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร เป็น
ที่ราบลุ่มมีคลองบางใหญ่ไหลผ่านกลางพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวนผัก ผลไม้และไม้
ดอกไม้ประดับ การกระจายตัวของประชาชนจะอยู่ขนานตามริมคลองบางใหญ่ สภาพโดยทั่วไปคล้ายชนบท ดังนั้นการศึกษาเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีความสาคัญ
เนื่องจากอาเภอบางใหญ่ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีประชากรค่อนข้างมาก ได้รับความเจริญอย่างรวดเร็วจากการ
ก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ มีบริการที่ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาดกลางของจังหวัด
หน่วยงานราชการ หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะบริเวณบางใหญ่ซิตี้ ดังนั้นพื้นที่ทางการเกษตรอาจไม่พบเห็นในเขตเมือง
แล้ว โดยส่วนหนึ่งของเขตเมืองบางใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอาเภอบางบัวทอง การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้องจะเป็นกรอบความคิดที่เป็นหลักคิดในการดาเนินชีวิตของแต่ละคนในชุมชนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน
จะนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง การวัดความรู้ความเข้าใจยังจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงทาให้ทราบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคมนั้น ปัจจัยใดมีผล
ต่อความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาระบบการเผยแพร่ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนบางใหญ่ได้
อย่างถูกทาง เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงได้กล่าวถึงแต่เฉพาะในรูปของชนบทหรือการเกษตรเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งเพื่อนา
ผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเผยแพร่ในอนาคต เพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชน
ต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่ อง ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งถูกต้อง และเมื่อประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว และชีวิตประจาวันได้ ด้วยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง และนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุกต์ ใช้ในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว ทาให้ประชาชนชุมชนบางใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความพอเพียง และความสมดุล ความยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของประชาชนในชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล

วิธีดาเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนชุมชน
บางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากนั้นจึงทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ โดยใช้ชุมชนบางใหญ่ จานวน 3,867 ครัวเรือน เป็นหน่วยในการสุ่ม เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 363 ครัวเรือน
กาหนดตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน แล้วดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง จากนั้นจึงทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 72.45 โดยเรียงลาดับสูงสุด 3 อันดับแรก คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดาริชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.87
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.39 และการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลในการดาเนินชีวิตจาเป็นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.29 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การผลิตอาหารเอง การ
ทาน้าหมักชีวภาพหรือน้ายาล้างจานใช้เอง มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.17 และถ้าใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรา
ไม่สามารถใช้ของแพงหรือของฟุ่มเฟือยได้ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 36.09
2. ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมีเหตุผล (มีค่าเฉลี่ย 3.77) ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (มีค่าเฉลี่ย 3.76) และด้านความพอประมาณ (มีค่าเฉลี่ย 3.69) ซึ่งผลการวิจัยในแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบาง
ใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในด้านความพอประมาณ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนชุมชนบางใหญ่ ด้านความพอประมาณ
1. ท่านดาเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทาให้สังคมเดือดร้อน
ไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ท่านนาเอาทรัพยากรหรือวัสดุต่างๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชนมาใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าด้วยการหมุนเวียนทุนธรรมชาติในพื้นที่
3. ท่านมีรายได้เสริมจากการปลูกผัก เลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงปลาดุกไว้จุนเจือ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
4. ท่านมีความเข็มแข็ง มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอมนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม

ระดับการประยุกต์ใช้
S.D. การแปลผล
3.89 .664
มาก

Rank

Χ

1

3.75 .730

มาก

5

3.49 .871

ปานกลาง

9

3.79 .672

มาก

3
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนชุมชนบางใหญ่ ด้านความพอประมาณ

ระดับการประยุกต์ใช้
Χ S.D. การแปลผล
3.77 .639
มาก

5. ท่านมีการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ รู้ว่าสิ่งใดควรจ่าย
ออกไป และสิ่งใดควรรักษาไว้
6. ท่านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควร 3.89
ตามอัตตาภาพและฐานะของตน
7. ท่านรู้จักใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการเป็นประโยชน์3.72
ต่อสภาพแวดล้อม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและพัฒนาจากภูมปิ ัญญา
ชาวบ้านก่อน
8. ท่านมีการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 3.72
9. ท่านมีการจัดทาบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายด้วยตัวเอง
3.58
10. ท่านทาเกษตรกรรมโดยทาหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี
3.38
รวม
3.69

Rank
4

.703

มาก

2

.670

มาก

6

.702
.794
.945
.539

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

7
8
10

ตารางที่ 1.1 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้านความพอประมาณ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.69) โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องท่านดาเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทาให้สังคมเดือดร้อน ไม่ทาลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องท่านเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายดารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตตาภาพ
และฐานะของตน (มีค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมา เรื่องท่านมีความเข็มแข็งมีจิตสานึกที่ดีเอื้ออาทรประนีประนอมนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม (มีค่าเฉลี่ย 3.79) และเรื่องท่านมีการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่าย
ออกไปและสิ่งใดควรรักษาไว้ (มีค่าเฉลี่ย 3.77) ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เรื่องท่านทาเกษตรกรรมโดยทา
หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี (มีค่าเฉลี่ย 3.38)
ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบาง
ใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในด้านความมีเหตุผล
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบาง
ระดับการประยุกต์ใช้
Rank
ใหญ่ ด้านความมีเหตุผล
S.D. การแปลผล

1. ท่านใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.91 .646
มาก
1
2. ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายของตัวเองในชีวิตประจาวัน
3.86 .718
มาก
3
3. ท่านลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของตัวเอง เช่น การลดและละเลิกอบายมุข
3.68 798
มาก
9
เป็นต้น
4. ท่านมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ปราศจากอคติ
3.76 .668
มาก
5
5. ท่านจะดาเนินงานใด ๆ ด้วยความถี่ด้วยความรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ 3.86 .677
มาก
2
คานึงถึงเหตุและผล
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนชุมชนบางใหญ่ ด้านความพอประมาณ
6. ท่านมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในชุมชน
7. ท่านใช้หลักการดาเนินชีวิตโดยการปฏิบัตติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
8. งานเกษตรกรรมของท่านใช้แรงงานในครอบครัวมากกว่าการจ้างแรงงาน
จากภายนอก
9. ท่านใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่างด้วยตัวเอง
10. ท่านยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ใน
ภาวะขาดแคลนในการดารงชีวิต
รวม

ระดับการประยุกต์ใช้
3.73
3.71
3.55

S.D.
.663
.740
.776

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

3.73
3.81

.713
.697

มาก
มาก

3.77

.532

มาก

Χ

Rank
6
8
10
7
4

ตารางที่ 1.2 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้านความมีเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องท่านใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (มีค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมา เรื่องท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายของตัวเองในชีวิตประจาวัน และเรื่อง
ท่านจะดาเนินงานใด ๆ ด้วยความดีด้วยความรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คานึงถึงเหตุและผล (มีค่าเฉลี่ย 3.86) และเรื่อง
ท่านยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดารงชีวิต (มีค่าเฉลี่ย 3.81)
ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เรื่องงานเกษตรกรรมของท่านใช้แรงงานในครอบครัวมากกว่าการจ้างแรงงานจาก
ภายนอก (มีค่าเฉลี่ย 3.55)
ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบาง
ใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบาง
ระดับการประยุกต์ใช้
ใหญ่ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
(n = 363)
Rank
S.D. การแปลผล

1. ท่านพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินัยกับตนเอง 3.92 .681
มาก
1
โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน
2. ท่านเน้นการกระจายความเสี่ยงจากการที่มีผลผลิตที่หลากหลาย
3.74 .691
มาก
7
3. ท่านไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถในความบริหารจัดการ
3.78 .809
มาก
5
4. ท่านมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง 3.74 .738
มาก
8
ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
5. ท่านมีความสามัคคีกันเพราะความสามัคคี คือ ภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะช่วยให้ 3.83 .725
มาก
2
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
6. ท่านอุดหนุนจุนเจือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรอบข้าง
3.61 .748
มาก
10
7. ท่านไม่ก่อหนี้ที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตน
3.65 .763
มาก
9
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ)
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบาง
ใหญ่ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
8. ท่านมีการศึกษาหาความรู้ให้เท่าทันโลกและสถานการณ์การประกอบ
อาชีพ
9. ท่านมีการออมเงินไว้เป็นทุนสารองยามฉุกเฉินและเป็นหลักประกันของ
ชีวิตในอนาคต
10. ท่านมีการดาเนินงานการทางานโดยมีความยืดหยุ่น ยึดแนวทางสาย
กลาง ไม่สดุ กู่ทางใดทางหนึ่งเกินไป
รวม

ระดับการประยุกต์ใช้
(n = 363)
S.D. การแปลผล

3.75 .704
มาก

Rank
6

3.79

.712

มาก

4

3.80

.696

มาก

3

3.76

.576

มาก

ตารางที่ 1.3 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.76) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องท่านพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้
ต่อเนื่อง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินัยกับตนเองโดยเฉพาะวินัยทางการเงิน (มีค่าเฉลี่ย 3.92) รองลงมา เรื่องท่านมีความสามัคคีกัน
เพราะความสามัคคีคือภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะช่วยให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (มีค่าเฉลี่ย 3.83) และเรื่องท่านมีการ
ดาเนินงานการทางานโดยมีความยืดหยุ่นยึดแนวทางสายกลางไม่สุดกู่ทางใดทางหนึ่งเกินไป (มีค่าเฉลี่ย 3.80) ตามลาดับ
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ และเรื่องท่านอุดหนุนจุนเจือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรอบข้าง (มีค่าเฉลี่ย 3.61)
3. การเปรียบเทียบการประยุ กต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศชายมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มากกว่าเพศหญิงในด้านความมีเหตุผล
3.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และ
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.5 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมี
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ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.6 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.45 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนชุมชนรับรู้โดยผ่านสื่อต่ าง ๆ เช่น วิทยุ ทีวี อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ที่เผยแพร่โดยการกล่าวถึงภาพรวมที่มักจะเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน ของ
ประชาชนคนในชนบทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความรู้
ความเข้ า ใจเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของผู้ ที่ มี ภู มิ ล าเนาในกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ที่ มี ภู มิ ล าเนาในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง แต่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์ศิณ สาเริงรัมย์
(2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ในภาพรวมประชาชนส่วน
ใหญ่รับรู้หรือรับทราบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
หัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้สรุปสถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออกเป็น 2 ส่วน คือสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับแนวคิดและสถานะความรู้ ระดับ
การปฏิบัติ หรือการประยุกต์ประกอบกับความรู้ที่ประชาชนชุมชนบางใหญ่รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เป็นความรู้ที่เผยแพร่ โดยการ
กล่า วถึงในภาพรวมและมัก จะเชื่อ มโยงเกี่ย วกับ การดาเนิน ชีวิ ตประจาวัน ของประชาชนชุมชนบางใหญ่เป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจเชิงนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับประชาชนชุมชนบางใหญ่ ชุมชนจึงรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างผิวเผิน ดังนั้นเมื่อนามาทดสอบ
ความรู้กับนักศึกษา จึงทาให้ตอบด้วยความไม่มั่นใจในความรู้ที่มีอยู่ของตนเอง
2. ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนชุมชน ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตภาพรวมในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความมีเหตุผล ด้าน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และด้านความพอประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ Phanthasen et al. (2003) แสดงให้
เห็นว่า ทุกชุมชนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมั่นใจ
มาก มีความเหมาะสมที่จะยึดถือหลักการและแนวปฏิบัติที่ได้เสนอไว้ โดยให้ประยุกต์ดัดแปลงให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้นกับลักษณะของแต่กิจการ และแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนทั้งด้านพานิชยกรรม เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ดังนั้นการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละภาคส่วน ต้อง
อาศัยความต่อเนื่อง มุ่งมั่น ดาเนินการด้วยความเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน มีความรอบรู้ เข้าถึงด้วยคุณ ธรรม รับฟังและให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และร่วมกันพัฒนาอย่างแน่วแน่ด้วยความพากเพียร มีสติใ ช้ปัญญา โดยมี
เป้าหมายชัดเจน ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ด้วยกาลังใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น ดังพระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541 ที่ว่า ... “...ควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้ แม้จะเป็น
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เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ. หมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้องทาทั้งหมด และขอเติมว่าถ้าทาทั้งหมดก็จะทา
ไม่ได้ ...ฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็ควรจะ พอและทาได้...” (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 77)
3. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
ความมีเหตุผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐาน อาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบัน
เพศชายเพศหญิงมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แต่ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละคนไม่เท่ากัน เพราะ
การรับรู้ข่าวสารเป็นการแลกเปลี่ยน อภิปราย ถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกในสังคม สมาชิกต่าง ๆ สามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมด้วย การรับรู้ข่าวสารในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคมนั้นด้วย (Wilmot, 1987 อ้างถึงใน สุรัตน์
ตรีสุกล, 2549) ในสังคมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสารย่อมมีอิสระและหลากหลายรูปแบบมากกว่าสังคมเผด็จการ (Huang, W.,
Xue, A., Niu, H. Jia, Z. and Wang, J., 2009) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐพงษ์ สุพร (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลอินทร์แปลง อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามอายุ พบว่า อายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักมีประสบการณ์ผ่านการ
ตัดสินใจ ผ่านการใช้วิจารณญาณเพื่อไตร่ ตรองสิ่งต่าง ๆ มามาก เมื่อได้รับรู้เรื่องราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรา
จูทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่องการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใ นชีวิตประจาวัน: กรณีศึกษาประชาชนในตาบล
วังตะกู อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกันมีการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันแตกต่างกัน
5. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะว่าคนที่มี
การศึกษาสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อยกว่า เนื่องจากการศึกษาจะทาให้เกิดการ
พัฒนาสติปัญญาทาให้คนที่มีการศึกษาสูงสามารถเรียนรู้และรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาคือ
เครื่องมือที่สาคัญของการพัฒนา ดังนั้นเมื่อการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมความพอเพียงคนที่มีความรู้ มีการศึกษาจึงต้องนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้อย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551)
ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันของประชาชนตาบลคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
แตกต่างกัน
6. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามระดับสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นสถานภาพ
สมรสจึงไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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7. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามรายได้ พบว่า รายได้ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากคนที่มีรายได้มากกว่าส่วนมากมักเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าผู้ที่มีความรู้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายน้าผึ้ง รัตนงาม (2547) ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่องความคิดเห็นในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ซึ่งพบว่า รายได้เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกเสถียรธรรมสถานในการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาบลบางใหญ่ อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากแต่ละอาชีพมีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีสังคมที่
แตกต่างกัน เวลาทางานที่ต่างกัน ดังนั้นการสื่อสารไม่สามารถถ่ายทอดให้แก่ทุกอาชีพได้เข้าใจเหมือนหรือเท่ากัน ทาให้อาชีพมี
ผลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวัน มีนรักษ์เรือนเดช (2549) ได้ศึกษาเรื่อง
การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ผลการวิจัยพบว่า อาชีพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
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