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หัวขอวิทยานพินธ ศึกษาการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพยีงของคนในเขต 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ชื่อ นายจิรายุ  พวงศรี   
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารยสมชาย  หิรัญกิตติ 
วิชาเอก  ธุรกิจระหวางประเทศ 
ปการศึกษา 2550 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงปจจัยพื้นฐานสวนบุคค
วามีผลตอการรับรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวและไดนําไปประยุกตใช เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดใหพนจากความ
ยากจน ใหพอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพ ใหมีชีวิตที่ เรียบงายและใหยึดถือทางสายกลาง โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางคนที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมจํานวน 
400 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช  t-test, One-Way 

ANOVA และใชวิธีสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation) ทดสอบ
หาคาความสัมพันธ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จากการวิจัย พบวา 

 การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพฯ พบวา สวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุเฉล่ียอยูระหวาง 21-30 ป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพ โสด มีรายไดอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาท สวนผูตอบ
แบบสอบถามในเขตปริมณฑล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ียอยูระหวาง 21-30 ป  
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน สถานภาพโสดมีรายไดระดับ 
10,000-20,000 บาท  

 ศึกษาการรับรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดาน  คือ ดานความพอประมาณ ดานความ
มีเหตุผล และดานการมภีูมิคุมกันที่ดใีนตวัพบวา  

 1. ผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครรับรูและเขาใจมากที่สุดวา  หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  คิดเปนรอยละ 97.0  
รับรูและเขาใจมากที่สุดวาความขยัน  หมั่นเพียร  ความซื่อสัตย  สุจริต  รวมถึงความรอบคอบ  ไม
ประมาทเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐาน  ที่เปนองคประกอบในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเปนรอยละ  95.5  
รับรูและเขาใจมากที่สุด  วา คําวา “การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว”  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับ
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ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล  คิดเปนรอยละ  92.5   

 2. ผูตอบแบบสอบถามในเขตปริมณฑล รับรูและเขาใจมากที่สุดวา หลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  คิดเปนรอยละ 98.5  รัมรับรูและ
เขาใจมากที่สุดวา การคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ  โดยคํานึงถึงผลที่จะตามมา  เปนการใชชีวิต
อยางมีเหตุ  มีผล  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเปนรอยละ 99.5  รับรูและเขาใจมากที่สุดวา คําวา 
“การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว”  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกลและไกล  คิดเปนรอยละ  94.5   

 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช  พบวา 
 1. ผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ไป

ใชในการดําเนินชีวิต เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.63  รองลงมา คือเพื่อใหพอมี  
พอกิน และมีสัมมาอาชีพ คาเฉลี่ย  4.48 เพื่อใหมีชีวิตที่เรียบงาย คาเฉลี่ย 4.29 เพื่อใหพนจากความ
ยากจน คาเฉลี่ย  4.18 และเพื่อใหยึดถือทางสายกลางคาเฉลี่ย  4.03   

 2. ผูตอบแบบสอบถามในเขตปริมณฑล มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใน
การดําเนินชีวิต เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77  รองลงมา คือ เพื่อใหพอมี  พอ
กิน และมีสัมมาอาชีพ คาเฉลี่ย  4.57 เพื่อใหมีชีวิตที่เรียบงาย คาเฉลี่ย 4.31 เพื่อใหพนจากความยากจน 
คาเฉลี่ย 4.21  และเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง คาเฉลี่ย  3.97 

 สวนการทดสอบสมมติฐาน  พบวา 
 เพศแตกตางกันมีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกัน  ในดาน

เพื่อใหตนเองสามารถพึ่งตนเองได  เพื่อใหมีชีวิตเรียบงาย  และเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน  มี

ผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไมแตกตางกัน 
 สถานภาพการสมรสแตกตางกัน  มีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

แตกตางกัน  ในดานเพื่อใหพอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพ  
 รายไดที่แตกตางกัน  มีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกัน  ใน

ดานเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง 
 ภาระหนี้สินที่แตกตางกันมีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกัน  

ในดานเพื่อใหพนจากความยากจน และเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง 
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 เขตที่อยูอาศัยที่แตกตางกันมีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไมแตกตาง
กัน  ในดานเพื่อใหพนจากความยากจน    เพื่อใหพอมี  พอกินและมีสัมมาอาชีพ  และเพื่อใหยึดทาง
สายกลาง    สวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได   
และเพื่อใหมีชีวิตที่เรียบงาย ผูตอบแบบสอบถามที่มีเขตที่อยูอาศัย ที่แตกตางกันมีผลตอการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกัน 

 การรับรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีความสัมพันธกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได  และเพื่อใหมีชีวิตที่เรียบงาย   
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ABSTRACT 

 The first objective of this study is to investigate the impacts of demographic 
factor on the perception of the King’s sufficient economy in 3 aspects, namely, enough, 
reasonable, and self immunity. The second objective is to apply the King’s sufficient 
economy in order to get rid of the poverty. The study is based on the survey research 
using questionnaires to collect the data for 400 samplings from the target population, 
that is, the people in Bangkok and Circumference through the convenience sampling 
method. In order to analyze the data, both descriptive statistics such as the frequency, 
the per cent frequency, the mean, the standard deviation and inference statistics 
particularly the t-test statistics, the F-test statistics, and the Pearson Product Moment 
Correlation are applied in this study at the significant level of 0.05.  
 The results obtained from the descriptive statistics suggest that most of the 
respondents in Bangkok and Circumference are female and single. The ages are 
between 21-30 years old with highly educational level at bachelor degree. Most are 
working in private companies or as employees having average income of about 10,000-
20,000 baht.  

 With respect to the perception of the King’s sufficient economy,   
approximately 97.0 per cent of the people in Bangkok and 98.5 per cent of people in 
Circumference understand the concept of enough, reasonable, and self immunity.  

 In terms of application, to be self-reliant is the most significant reason for 
application with the mean of 4.63 for the respondents in Bangkok and 4.77 for those in 
Circumference.     

 As far as the inference statistics is concerned, it can be concluded that 
differences in gender, status, income, debt, and areas generate differences in application 
but in various aspects while differences in age, education, and numbers of household 
family generate no differences in application. 
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