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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษา พฤติ ก รรมการใช้จ่า ยในชี วิตประจาวัน และทัศ นคติ ที่มี ต่อการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน เป็ นรู ปแบบการ
วิจยั เชิงสารวจ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้จานวน 400 ราย จากการสุ่มอย่างง่ายของคนทางานประจา
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครตอนใต้ จานวน 4 เขตจาก 16 เขต และกาหนดการรวบรวมโควตาเขตละ 100 ราย ได้
รวบรวมกลุ่มตัวอย่างในเขตจองทอง บางกอกน้อย คลองสาน บางขุนเที ยน และรวบรวมช่วงเวลาการทางาน
ระหว่างวันจันทร์ – วันเสาร์ ใช้เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าสถิติมชั ฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และค่าไคร์ สแควร์
(Chi-Square test )
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี สถานภาพโสด และในครอบครัวมีสมาชิกมากกว่า 4 คนขึ้นไปโดยมีจานวนเกือบครึ่ งหนึ่ ง มีรายได้
เฉลี่ยส่วนใหญ่ต่อเดือนน้อยกว่า 8,500 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 15,000 บาท และ 8,501-10,000 บาท มีจานวน
ใกล้เคี ยงกันคื อร้ อยละ 25.0 ด้านพฤติ กรรมการใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน 3 ลาดับแรก จ่ ายไปกับค่าพาหนะ
รองลงมาใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและกิจกรรมยามว่าง ส่ วนกิจกรรมยามว่าง 5 ลาดับแรก จ่ายไป
กับกิจกรรมการฟังเพลงสถานบันเทิง การท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และการชมภาพยนต์ การท่องเที่ยวต่างจังหวัด
และออกกาลังกาย ตามลาดับ ส่ วนพฤติกรรมการใช้จ่ายตามพื้นฐานปั จจัย 4 ของมนุษย์ พบว่า ลาดับแรกจ่ายไป
กับค่าเช่าบ้าน/ผ่อนบ้าน รองลงมาคือ ค่ารับประทานอาหาร ค่าเสื้ อผ้า และค่ารักษาพยาบาล ตามลาดับ ส่ วนใหญ่
ชาระโดยเงินสด รองลงมาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และผ่อนชาระเงินสดตามลาดับ ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้
จ่ายในชีวิตประจาวันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจด้วยตนเองมีจานวนเกือบครึ่ งหนึ่ ง รองลงมาคือมารดามีจานวนร้อยละ
32.8 และบิดาหรื อบุตร มีจานวนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 10
ทัศนคติต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงโดยรวมแต่ละด้านคือ ด้านภูมิคุม้ กัน ด้านความมี
เหตุมีผล ด้านพอประมาณมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง การทดสอบความสัมพันธ์ลกั ษณะกลุ่มตัวอย่างกับทัศนคติ
ต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั การใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมีภูมิคุม้ กัน การเตรี ยมตัวกับการปรับตัวทางการเงิน การใช้เหตุผลในการ
ตัด สิ นใจซื้ อสิ น ค้าแบบไม่ เ กิ นตัว และรายได้มีสัม พันธ์ กับ การมี สติ ใ นการใช้จ่ ายในชี วิตประจาวัน ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทั้งนี้ การส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการประยุกต์เศรษฐกิ จพอเพียงในการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจซื้ อของ
กลุ่มคนทางานจะมีผลดีต่อการปรับตัวของกลุ่มคนทางานประจาในสถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั ที่ดีต่อไป

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เศรษฐกิจที่ตกต่าในช่วงปี พ.ศ 2540 ทาให้คนไทยเริ่ มเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นความจาเป็ นที่จะต้องปรับตัวภายใต้การเติบโตของกระแสโลกภิวฒั น์ที่เปลี่ยนแปลง และการถูก
ครอบง่ าจากเศรษฐกิ จในระบบทุนนิ ยม กระแสพระราชดารัสเรื่ องปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงใน
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว จึ ง เสมือนเป็ นแนวทางการแก้ไขเพื่ อการปรั บใช้ใ นภาวะวิก ฤต
เศรษฐกิจ โดยสามารถปรับใช้ได้กบั คนในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับ รั ฐ ในการพัฒ นาและบริ ห ารประเทศ การพัฒ นาตามหลัก เศรษฐกิ จพอเพี ย ง(ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) เป็ นการพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของ
ทางสายกลาง และความไม่ ป ระมาท โดยค านึ ง ถึ ง ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล การสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการ
ตัดสิ นใจและการกระทาโดยหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมี หลักพิจารณาที่สาคัญภายใต้กรอบ
แนวคิดในการชี้ แนะแนวทางการดารงอยู่ การปฏิบตั ิตนในทางที่ควร อีกทั้งยังมีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชี วิตดั้งเดิมของสังคมไทย จึงสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตจากภายนอกเพื่อความมัน่ คง
และความยัง่ ยืนในการพัฒนาที่ดี
นอกจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็ นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิ จมหภาคของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ , 2550)ทั้ ง นี้ ได้ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาที่สมดุล ยัง่ ยืน และมีภูมิคุม้ กัน เพื่อความอยูด่ ีมีสุข มุ่งสู่ สังคม
ที่มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (สมพร เทพสิ ทธา,2546) มีแผนการ
สนับสนุ นให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อสนับสนุ นให้ใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพียงใน
ระดับบุคคลคือ มี ความสามารถในการดารงชี วิตได้อย่างไม่เดื อดร้ อน กาหนดความเป็ นอยู่อย่าง
ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สาคัญคือไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมมีอิสรภาพ
เสรี ภาพ ไม่พนั ธนาการอยู่กบั สิ่ งใด รวมถึ งความพยายามผลักดันของหน่ วยงานงานต่าง ๆ ในการ
เชื่ อมโยงเพื่ อขยายผล (สถาบันเพื่ อการวิจยั และส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จพอเพี ยง,2552) ที่ จะนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลายรวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ซึ่ งจะนาไปสู่ การยอมรับและการประยุกต์ใช้ให้เกิ ดผลในทางปฏิบตั ิกบั ทุกภาคส่ วนของ
สังคมอย่างจริ งจัง โดยพบว่า เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละบุคคล กลุ่มอาชี พ และผูบ้ ริ หารหน่วย
ราชการแต่ละระดับ แต่ละสาขายังไม่ชดั เจน เนื่ องจากการตีความที่แตกต่างกัน ประชาชนมีความ
เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กบั การเกษตรได้ดีร้อยละ 74 แต่ใช้ในภาคราชการและอื่นๆ
ได้เพียงร้ อยละ 60 เท่านั้น นอกจากนี้ ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล ( อ้างใน,สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2550) ยังกล่าวถึงการบริ หารที่เดินตามแบบทุนนิยม เป็ น

ระบบที่ ก ระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภคจนเกิ นพอ จึ งเป็ นปั ญหาไม่อิงธรรมชาติ ตามที่ พ ระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงแนะนาไว้ ทาให้ขาดภูมิคุม้ กัน ขาดคุณธรรม เกิดเป็ นความโลภในทุกระดับ อย่างไรก็
ตาม ภายใต้สภาพแวดล้อมยุคโลกาภิวฒั น์ และสภาววิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับคนในประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบทุนนิยมที่ยงั คงพยายามสร้างค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่ งเฟื อยในสังคมไทยยังคง
มีอยู่ โดยเฉพาะกับการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชี วิตประจาวันของแต่ละบุ คคล การ
น้อมนาแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องปรับตัวในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้อธิ บายเพิ่มเติมถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า ถ้าสังคมไทยทาความเข้าใจเรื่ อง
เศรษฐกิจพื้นฐานกันอย่างทัว่ ถึงเราสามารถขจัดความยากจนของคนทั้งประเทศ พร้อมกับสร้างฐาน
ทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมให้ฟ้ื นฟูบูรณะเพิ่มพูนขึ้นเต็มประเทศ โดยจะส่ งผลให้การพัฒนา
เศรษฐกิ จในระดับ บนมัน่ คงและยัง่ ยืนเป็ นเศรษฐกิ จพื้ นฐานหรื อเศรษฐกิ จชุ มชนพอเพี ยง การ
ส่ ง เสริ ม นโยบายของรั ฐบาล และรณรงค์ให้ประชาชนนาไปปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจใน
นโยบายดังกล่าว และสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
จากการศึ ก ษาความเข้า ใจเศรษฐกิ จพอเพี ย งกับ ประชาชน ในการส ารวจทัศ นคติ ข อง
ประชาชนต่อเศรษฐกิจพอเพียง (หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ, 2550) จานวน 3,073 คน กรณี ศึกษาตัวอย่าง
ประชาชน 18 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สุ พรรณบุรี พระนครศรี อยุธยา
อ่างทอง เชี ยงใหม่ กาแพงเพชร แพร่ นครราชสี มา ร้อยเอ็ด นครพนม นครศรี ธรรมราช ตรัง กระบี่
ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี เป็ นการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่มเชิ งชั้นภูมิหลายชั้น และกาหนดลักษณะของ
ตัวอย่างให้สอดคล้อง กับประชากรเป้ าหมายจากสามะโนประชากรของประเทศ ผลการสารวจใน
การให้ประชาชนประเมินตนเอง เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง
และสังคมรอบข้าง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินตนเองว่ามีระดับความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมากจนถึงไม่เข้าใจเลยนั้นมีเพียงจานวนร้อยละ10.0 ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่
อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ภาคะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อของประเทศ
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 40.4 ใช้จ่ายน้อยลง ด้วยเหตุผล
สิ นค้ามีราคาแพงขึ้นมีจานวนร้อยละ 27.7 ไม่มนั่ ใจในภาวะเศรษฐกิจร้อยละ 20.4 ดาเนินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 19.9 รายได้ลดลงร้อยละ 17.4 มีหนี้ มากมีจานวนร้อยละ 14.5 แสดงให้
เห็นว่าส่ วนหนึ่ งได้นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาควบคุมการใช้จ่ายบ้างแล้ว สาหรับสาเหตุของการ
เป็ นหนี้ พบว่า จ่ายกับอุปโภคบริ โภคร้อยละ 35 ขณะที่ร้อยละ 26.4 เป็ นหนี้ ซ้ื อยานพาหนะ เป็ นหนี้
ซื้ อบ้านร้อยละ 24.4และ หนี้ อื่น ๆ ร้อยละ 14.2 ผูเ้ ป็ นหนี้ ส่วนใหญ่รวมถึงร้ อยละ 50 เป็ นหนี้ ซ้ื อ
สิ นทรัพย์ แต่ผตู อบร้อยละ 35 เป็ นหนี้ เพื่อนามาใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคในชี วิตประจาวัน โดยกลุ่มนี้
ถือเป็ นกลุ่มที่น่าห่ วง เพราะแสดงถึงการมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทัว่ ไปเมื่อพิจารณาลึกลงไปเฉพาะ

กลุ่มนี้ จะพบว่าเป็ นผูม้ ีรายได้ครัวเรื อนค่อนข้างต่า หัวหน้าครอบครัวมีการศึกษาต่ า อาชี พรับจ้าง
ทัว่ ไป ไม่มีบา้ นเป็ นของตนเอง ส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 40 ปี
อย่างไรก็ดีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จพบว่า กลุ่มคนทางานประจาทั้งหน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้รับผลกระทบจากต้นทุนสิ นค้าที่สูงขึ้นจากราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้น และวิกฤตเศรษฐกิ จ
โลก ประกอบกับการแข่งขันในธุ รกิ จที่มีความรุ นแรงขึ้น ขณะที่กลุ่มคนทางานประจาส่ วนหนึ่ งมี
ภาระหน้าที่ในการดูแลค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน จึงมีความจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดารงชี พ
อยูไ่ ด้อย่างเป็ นปกติสุข ดังนั้นการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้า นการใช้ จ่ า ยและการตัด สิ น ใจซื้ อ ในชี วิ ต ประจ าวัน จึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ต่ อ การส่ ง เสริ ม การ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปรับตัวของกลุ่มคนทางานประจา หรื อการปรับใช้เศรษฐกิ จพอเพียงในระดับ
บุคคลเพื่อความมัน่ คงโดยพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชนที่จะส่ งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันของคนทางานประจา
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงด้านการใช้จ่ายและ
การตัดสิ นใจซื้ อในชีวติ ประจาวัน
สมมุติฐานการวิจัย
- เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้จ่าย และการตัดสิ นใจซื้ อในชีวติ ประจาวัน
ขอบเขตของการวิจัย
- การศึกษาพฤติกรรมได้ศึกษาด้าน การใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน การเดินทาง การใช้จ่ายกับ
กิจกรรมยามว่าง การใช้จ่ายตามพื้นฐานปั จจัย 4 วิธีการชาระเงินในชีวิตประจาวัน ผูม้ ีอิทธิ พลใน
การตัดสิ นใจใช้จา่ ยในชีวติ ประจาวัน
- การศึกษาทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายและการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ทาการศึกษาภายใต้การประยุกต์ใช้ดา้ นภูมิคุม้ กัน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
- การศึกษากลุ่มผูค้ นทางานประจาได้ทาการศึกษา พนักงานภาคเอกชนและภาครัฐที่ทางาน
ประจาอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครตอนใต้ โดยกาหนดตามช่วงวันจันทร์ -วันเสาร์ ในเวลาทาการ
ทบทวนวรรณกรรม
แบ่ งการศึกษาสรุ ปเป็ น 3 ส่ วนได้ แก่ ส่ วนที่ 1 ความหมาย แนวคิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่ วนที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค ทัศนคติ ส่ วนที่ 3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ส่ วนที่ 1 ความหมาย แนวคิด การประยุกต์ ใช้ เกีย่ วกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จพอเพียง (สมพร เทพสิ ทธา,2546) ตามแนวพระราชดาริ มีความมุ่งหมายคือ ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ พ้นจากความยากจน ให้พอมี พอกิ นและมี สัมมาอาชี พ ให้มีชีวิตที่เรี ยบง่ าย
ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้ อฟุ่ มเฟื อย ให้ยดึ ถือทางสายกลาง รู ้จกั พอ พอดีและพอใจ และจากการศึกษานิยาม

ตามพจนานุกรม(อ้างใน ประสิ ทธิ์ ทองอุ่น,2552)เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ พจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ให้ความหมายคาว่าเศรษฐกิ จคือ งานอันเกี่ ยวกับการผลิ ต การ
จาหน่ายจ่ายแจก และการบริ โภคใช้สอยสิ่ งต่าง ๆ ของชุ มชนและให้ความหมายคาว่าพอเพียงไว้วา่
ได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการ ได้เท่าที่กะไว้ นัน่ ก็คือ การจะทาอะไร มีความพอประมาณกับกาลังของตน ไม่
สุ ดโต่ง ไม่ โลภมาก ให้มี กินอยู่ ไม่ ฟุ่มเฟื อยไม่หรู หราอยู่เป็ นสุ ขได้ ความพอเพีย งอาจจะมี มาก
อาจจะมีความหรู หราได้ แต่ตอ้ งไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ ทั้งความคิด
และพฤติกรรม ความพอเพียงที่แท้จริ ง คือ ความพอประมาณ และมีเหตุผล ทั้งการผลิต การจาหน่าย
และการบริ โ ภคใช้ส อย โดยเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดาริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยูห่ วั มองได้ 2 ลักษณะคือ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน หมายถึงระดับหมู่บา้ น รัฐประเทศ
หรื อภูมิภาคหนึ่ ง ๆ ในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การทุกชนิ ดเพื่อเลี้ ยงสังคมนั้นได้เพียงพอกับความ
ต้องการ ไม่ตอ้ งพึ่งพาปั จจัยต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็ นเจ้าของ ส่ วนเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับบุคคล
หมายถึ ง ความสามารถในการดารงชี วิตได้อย่างไม่เดือดร้ อน มีความเป็ นอยู่อย่างประมาณตนตาม
ฐานะตามอัตภาพ และที่สาคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรี ภาพ ไม่พนั ธนาการ
อยู่ ก ับ สิ่ ง ใด ผลิ ต ตามก าลัง ความสามารถจ าหน่ า ยบริ ก ารตามส่ ว นเกิ น ที่ ใ ช้ ส อยบริ โ ภคเอง
นอกจากนี้พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงไว้สองนัย (อ้างใน
เสถี ย ร ยุระชัย ,2550) คื อ มองอย่า งวัตถุ วิสั ย ด้า นภายนอกต้องมี กิ นมี ใ ช้ มี ปั จจัย สี่ เพี ย งพอตาม
อัต ภาพหมายถึ ง พึ่ ง ตนเอง ในอี ก มุ ม คื อ มองอย่า งจิ ต วิ สั ย ด้า นภายในจิ ต ใจคื อ มี ค วามรู ้ สึ ก พอ
โดยทัว่ ไปคนจะรู ้ สึกพอไม่เท่ากัน นอกจากนี้ นายแพทย์ประเวศ วะสี (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2550) ได้กล่าวอธิ บายถึงประโยชน์จากเศรษฐกิจพอเพียง
ในการที่ จ ะส่ ง ผลให้การพัฒนาเศรษฐกิ จในระดับ บนมัน่ คง และสุ เมธ ตันติ เวชกุ ล (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ , 2550)ให้ความหมายเพิ่ มเติ มในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็ นเศรษฐกิจที่สามารถอุม้ ชูตวั เองได้ให้มีความหมายเพียงพอกับตัวเอง อยูโ่ ดย
ไม่เดือดร้อนซึ่ งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสี ยก่อน คือ สามารถให้ตวั เองอยูไ่ ด้อย่างพอ
อยู่พอใช้ได้มุ่งที่ จะสร้ างความเจริ ญ ยกเศรษฐกิ จให้เจริ ญเพียงอย่างเดี ยวเพราะผูส้ ามารถมีอาชี พ
และฐานะพึ่ ง ตนเองได้ย่อ มจะสร้ า งความเจริ ญ ก้า วหน้ า และฐานะทางเศรษฐกิ จ ขั้น สู ง ขึ้ น ไป
ตามลาดับอย่างมัน่ คงถาวรตลอดไป
อย่างไรก็ดีกล่าวโดยสรุ ปว่าเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ แนวการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตน
ของประชาชนในทุกระดับ จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนิ นไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิ จเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ทั้งนี้ ประกอบด้วย
ความพอเพียงหรื อ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งมีระบบภูมิคุม้ กันใน
ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดย
จะต้องมีความรู้ความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน

และการดาเนิ นการทุ ก ขั้นตอน และขณะเดี ย วกันจะต้องเสริ ม สร้ า งพื้ นฐานจิตใจ ประกอบด้วย
(ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2550) ความพอประมาณ
หมายถึ ง ความพอดี ที่ไม่นอ้ ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น ความมี
เหตุมีผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาปั จจัย
ที่ เกี่ ย วข้อง ตลอดจนค านึ ง ถึ ง ผลที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นจากการกระท านั้น ๆ อย่า งรอบคอบ การมี
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจ
พอเพียง ของเสรี พงศ์พศ(2550) กล่าวไว้วา่ เป็ นการทวนกระแสบริ โภคนิ ยมสุ ดขัว่ ถ้าอยากอยูแ่ บบ
พอเพี ย งจึ ง ต้องปรั บวิธี คิ ดให้ไ ด้เสี ย ก่ อน ต้องใช้สั ม มาทิ ฐิ ตามด้วยสั ม มาอาชี วะ ปรั บ ให้ไ ด้ว่า
เป้ าหมายชีวิต กับความต้องการความสุ ขหรื อต้องการเงิน จัดให้ความสุ ขเป็ นเป้ าหมาย เอาเงินเป็ น
เครื่ องมือการเพื่อบรรลุเป้ าหมายนั้น นอกจากนี้ ในทัศนของผูท้ ี่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและ
นั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไว้ห ลายท่ า นดั ง นี้ ศ.ดร.อมาตยา เซน (อ้า งใน
ฐานเศรษฐกิ จ , 2551) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2541 ได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ
แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งว่า เป็ นการใช้สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ จาเป็ นต่ อ การด ารงชี พ และโอกาส
พอเพี ย งในการมี ชี วิตที่ ดี ศ.ดร.ปี เตอร์ วอรร์ ศ.เศรษฐศาสตร์ ประจาอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติกล่าวการมองเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 เรื่ องหลักรวมกันอยูค่ ือ ความต้องการในปั จจัย
ใช้สอยตามที่ เป็ นจริ ง ไม่ใช่ สิ่งเกิ นจาเป็ น และการไม่สร้ างความเสี่ ยงเกิ นกาลังที่ ตวั เองจะรั บได้
ศ.ปี เตอร์ คัลกิ้น กล่าวว่าการจะนาแนวคิ ดนี้ มาปรั บเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิไม่ว่าจะอยู่ในภาค
ส่ วนใ ดต้ อ งสร้ างการมี ส่ วนร่ วมเพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ร่ วมกั น ดร.อภิ ชั ย พั น ธเส น
(2547)ผูอ้ านวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม กล่าวถึ งหลักเศรษฐกิ จพอเพียง ยึดที่
ความพอดี ถ้าคนรู ้จกั พอเพียงและใช้ให้พอดี เอาส่ วนที่เหลือไปให้คนอื่นจะอยูก่ บั ธรรมชาติได้อย่าง
เป็ นสุ ข เสถี ยร ยุรชัย ยังได้กล่ าวถึ งความพอเพียง (2550) คื อ ความพอประมาณซึ่ งมนุ ษย์ย่อมมี
ความยัง่ ยืนความพอดี พอกิ น ไม่ใช่ ความยากจนข้นแค้น การแปลงปรัชญาสู่ การปฏิ บตั ิ ต้องเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงให้ถ่องแท้ว่า พอเพียงต้องมี ท้ งั เหตุผล รอบรู ้ เพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืน จะ
นาไปสู่ การพัฒนาที่รอบคอบ นอกจากนี้กรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นองค์กรส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐ(สุ ทิน ลี้ปิยะชาติ,2551) ยังมีวตั ถุประสงค์ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ
โดยนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายในปี พ.ศ 2556 ให้ประชาชนทุกภาคส่ วนนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวติ ตน
ส่ วนที่ 2 ความหมาย และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค ทัศนคติ และการประยุกต์ ใช้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546)ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งคาดว่า
จะตอบสนองความต้องการของเขา อดุลย์ และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546) ให้ความหมาย พฤติกรรม

ผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การซื้ อและกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาการบริ โภค และ
การจับจ่ายใช้สอยสิ นค้า บริ การ ประสบการณ์ และความคิด สุ พรรณี อรกุล(2547) ให้ความหมาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสดงออกมาในการค้นหา การซื้ อ การใช้ การ
ประเมินค่า และการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าและบริ การ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้อ งการจนได้รับ ความพึ ง พอใจ และกิ จ กรรมเหล่ า นี้ เ กี่ ย วข้องกับ การกระท าต่ า งๆ และ
กระบวนการณ์ทางด้านอารมณ์และจิตใจ และสมจิตร อมรนิมิตร. (2531 )ให้ความหมาย พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของแต่ละบุคคลที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า
หรื อบริ การทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อนและเป็ นตัวกาหนดให้เกิดการ
กระทาต่าง ๆ ขึ้น
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (สุ พรรณี อรกุล, 2547) ได้อธิ บายตัวช่วยในการเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุ
เหตุ จู ง ใจรวมถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งรู ป แบบจ าลองที่ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ โมเดลกล่องดา (Black Box Model) หรื อเรี ยกว่า S-R theory โดยมีจุดเริ่ มต้น
จากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ ก
คิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ งเปรี ย บเสมื อนกล่ องดา ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่ สามารถ
คาดคะเนได้ โดยที่ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ื อ แล้วจะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Purchase Decision)
สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิ ดขึ้นเองภายในร่ างกาย (Inside stimulus) และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก
(Outside stimulus) สิ่ งกระตุน้ ถือเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้า อาจเป็ นการการจูงใจด้วยเหตุผล
หรื อจูงใจทางจิตวิทยาก็ได้ โดยศิริวรรณและคณะ (2541) ได้อธิ บาย 2 ส่ วนคือ 1. สิ่ งกระตุ น้
ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่ สามารถควบคุ มได้และต้องจัดให้มีข้ ึน จะ
เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 2. สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่ ง
กระตุ ้น ภายนอกซึ่ ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อการตัดสิ น ใจต่ อผูบ้ ริ โ ภค
ประกอบด้วย ทางเศรษฐกิจ (Economic)
นอกจากนี้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค คือ คาถามที่ประกอบไปด้วยหลักของ 6W, 1H คือ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
อะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมและมีอิทธิ พลในการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
ที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร เพื่อนาไปหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7O’s ซึ่ งประกอบไปด้วย ลักษณะ
กลุ่มเป้ าหมาย สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่ มี
อิ ทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ โอกาสในการซื้ อ ช่ องทาง ขั้นตอนในการตัด สิ นใจซื้ อ
ส่ วนทัศนคติ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546) เป็ นการประเมินผลการรับรู ้ท้ งั ด้านพอใจ
หรื อไม่พอใจ ซึ่ งมี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ อาจกล่าวโดยสรุ ปว่า
ทัศนคติ หมายถึ ง ความคิด ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู ้ สึกและท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง

หนึ่ ง โดยมีอิทธิ พลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น และทัศนคติที่มีต่ออย่างใดอย่างหนึ่ งค่อนข้าง
เปลี่ยนแปลงยาก
ส่ วนที่ 3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ กรี แมนชัยนิมิต (2549) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของวัยรุ่ น โดยพบว่า ในภาพรวมของ
ภาวะเศรษฐกิ จ ที่อตั ราการเติบโตชะลอตัวอันเนื่องจากปั จจัยกระทบหลายด้าน ตั้งแต่ราคาน้ ามัน
ส่ งผลไปถึ งเงิ นเฟ้ อ ดอกเบี้ ย และภาวะความไม่แน่ นอนของสถี ยรภาพทางการเมื อง ทาให้การ
บริ โภคของคนกลุ่มใหญ่เริ่ มลดลง และจากการศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
ระดับ ชุ ม ชนของ สุ ว กิ จ ศรี ปั ด ถา( 2549) พบข้อ เสนอแนะที่ น่ า สนใจในการประยุ ก ต์แ นว
พระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนคือต้องให้ผปู ้ ระกอบการเรี ยนรู ้เข้าใจหลักการอย่าง
จริ งจัง และควรประกอบการโดยยึดหลักปฏิบตั ิคือต้องมีความรู ้ตอ้ งมีคุณธรรมทากิจการ โดยความ
มีเหตุผลพอประมาณและสามารถคุ ม้ กันตนเองได้ นอกจากนี้ หนังสื อพิมพ์ไทยรั ฐร่ วมกับศูนย์
พยากรณ์ ห อการค้า ท าการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจเรื่ อ ง ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ, 2550) ผลการสารวจพบว่า ประเด็นที่คนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีคุณธรรมร้อยละ 91.57 ขณะที่ ร้อยละ 89.72 ตอบว่ามีความรู ้
ความพอประมาณร้อยละ 86.52 การมีเหตุมีผลร้อยละ 86.43 และการไม่ก่อหนี้ 81.39 นอกจากนี้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื่ องการประหยัดไม่ใช้จ่ายหรื อใช้จ่ายน้อยลง คนส่ วนใหญ่ร้อยละ 77 เห็น
ด้วยกับแนวคิดดังกล่าวร้อยละ 16.5 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีจ่ายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 67 ของ
รายได้ ในจานวนนี้ ร้อยละ 72.8 มีบา้ นเป็ นของตนเอง บ้านเช่าหรื อบ้านญาติ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 62.9
มีหนี้ สาหรับสาเหตุของการเป็ นหนี้ พบว่าร้อยละ 35 เป็ นหนี้ การใช้จ่ายอุปโภคบริ โภค ขณะที่ร้อย
ละ 26.4 เป็ นหนี้ ซ้ื อยานพาหนะ ร้อยละ 24.4 เป็ นหนี้ ซ้ื อบ้านร้อยละ 14.2 โดยกลุ่มนี้ ถือเป็ นกลุ่มที่
น่ าห่ วง เพราะแสดงถึ งการมี รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทัว่ ไป เมื่ อพิจารณาลึ กลงไปเฉพาะกลุ่ มนี้ จะ
พบว่าเป็ นผูม้ ีรายได้ครัวเรื อค่อนข้างต่ า หัวหน้าครอบครัวมีการศึกษาต่ า อาชี พรับจ้างทัว่ ไป ไม่มี
บ้านเป็ นของตนเอง ส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 40 ปี นอกจากนี้ การศึกษาการปรับใช้ของการมีส่วนร่ วม
เพื่อการมีส่วนร่ วมและสร้างค่านิ ยมเศรษฐกิจพอเพียงให้นกั เรี ยนและชุ มชน (ชัยนริ นทร์ ชัยวิสิทธิ์ ,
2544) พบข้อสรุ ป ว่า หลัง ศึ ก ษาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โครงงานอาชี พ การเกษตร สามารถ
ประยุกต์และร่ วมกันดาเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพดี ยงิ่ ขึ้น ปรี ยานช พิบูลสราวุธ (อ้างใน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) สรุ ปผลการสารวจความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนที่ มีต่อปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สวนดุสิตโพล 2547 ด้านการรั บรู ้ มีอยู่ 2
ประเภทคนที่รู้ เข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างชัดเจนและนาไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต
กับคนที่ไม่เข้าใจปรัชญานี้อย่างลึกซึ้ งเพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงว่า
การรู้จกั ความพอดี พอประมาณ ไม่โลภร้อยละ 52.76 และการกินอยูอ่ ย่างประหยัดเหมาะกับฐานะ
ร้ อยละ 32.76 กว่าร้ อยละ 80 สามารถนาปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้ได้กบั ทุ ก เรื่ องใน

ชีวิตประจาวัน เช่น การประหยัด การรู้จกั คิด เพิ่มความรอบคอบให้กบั ตนเอง และมีขอ้ เสนอแนะ
ครั้งต่อไปถึงการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนตระหนักว่า เศรษฐกิจพอเพียง ควรมีกิจกรรมที่สามารถ
เป็ นตัวอย่างได้อย่างชัดเจน ควรสารวจเกี่ ยวกับกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ หรื ออยากให้
เกิดขึ้นโดยนาหลักปรัชญาฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรได้แก่ ผูม้ ีรายได้ประจาทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครตอนใต้
เนื่ องจากประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูม้ ีรายได้ประจาทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครตอนใต้ โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นจึงคานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ ,2540)
n = p Z²(1-p) หรื อ (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ² = 384 ราย
e²
โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.50 ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% โดยกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างในการรวบรวมครั้งนี้จานวน 400 ราย
การสุ่ มตัวอย่ าง ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเขตในพื้นที่กรุ งเทพมหานครตอนใต้ มีจานวน 16 เขต
และได้ทาการสุ่ มอย่างง่าย จานวน 4 เขต ได้แก่ เขตจองทอง บางกอกน้อย คลองสาน บางขุนเทียน
และกาหนดโควตาเขตละ 100 ราย ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้กระจายการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญกับกลุ่ม
คนทางานประจาตามเขตที่ได้สุ่มทั้ง 4 เขต ในบริ เวณพื้นที่สานักงานอาคารขนาดใหญ่โดยกระจาย
ไปยังสานักงานในส่ วนงานภาคเอกชนและส่ วนงานรัฐในช่วงเวลาวันจันทร์ -วันเสาร์ ในเวลาการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบผสมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับ
แนวความคิดและหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะคาถามเลือกตอบ
( Multiple Choice Question )
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ( Multiple Choice Question )
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้
จ่ายในชีวติ ประจาวันและการตัดสิ นใจซื้ อมีลกั ษณะการวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้ค่าตัวเลข 5 4 3 2 1 เรี ยง
ตามระดับ การวิเคราะห์ ได้ทาการประเมินผลกาหนด ค่าเฉลี่ยทัศนคติ เพื่อการแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33 = ทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 2.34-3.66 = ทัศนคติดที่มีต่อการประยุกต์ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.67-5.00 = ทัศนคติดที่มีต่อการประยุกต์ในระดับมาก
การตรวจสอบเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทาการทดสอบก่อน (Pre-test) มีจานวน 30 ชุด เพื่อ
ปรับปรุ งภาษาและความเข้าใจของผูต้ อบอย่างเหมาะสมก่อนตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้และ
ได้ทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ นาข้อมูล ที่ไ ด้ในส่ วนที่ 3 มาทาการวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ความชื่ อมัน่ แบบสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Coefficient of Alpha) วิเคราะห์ได้ค่า
ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.887
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการคัดเลือกผูช้ ่วยวิจยั และได้ประชุ มทา
ความเข้า ใจในการใช้แบบสอบถาม และแจ้ง ก าหนดการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ให้เป็ นที่ เข้า ใจเพื่ อ
รวบรวมข้อมูลให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ทางกลุ่มผูช้ ่ วยวิจยั เป็ นผูแ้ จกแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการอธิ บายการตอบและแจกเพื่อให้กรอกแบบสอบถามเอง รวบรวมให้ครบตาม
จานวน ใช้เวลาระหว่างช่วงวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ใช้เวลา 1 เดือนในเดือนช่ วงกันยายน 2550 ครบ
จานวน 400 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถามก่อนเพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้จ่ายและทัศนคติใช้ค่าสถิ ติ คือ ความถี่ ( Frequency) ร้อยละ(Percentage )
ข้อมูลทัศนคติใช้สถิติ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทัว่ ไปกลุ่มตัวอย่าง
กับความสัมพันธ์ทศั นคติต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวันใช้ค่าไคร์ สแควร์ (Chi-Square test )
ผลการศึกษา
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีจานวนร้อยละ 62.0 และ
มีเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 38.0 โดยมีอายุระหว่าง 26-30 ปี และช่ วงอายุ 21-25 ปี มีจานวนใกล้เคียง
กัน คือ ร้อยละ 30.5 และ 28.5 ตามลาดับ ส่ วนช่วงอายุ 36 ปี ขึ้นไป และ31-35 ปี มีจานวนใกล้เคียง
กันคือร้ อยละ19.3 และ 17 ตามลาดับ จานวนน้อยที่สุดคือ ช่ วงอายุ 15-20 ปี การศึกษาของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี เกื อยร้ อยละ 40 รองลงมา เป็ นระดับการศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.ร้อยละ 26.0 ส่ วนระดับการศึกษาที่มีจานวนน้อยที่สุดคืออนุ ปริ ญญาร้อยละ 16.8
ด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่โสด ร้อยละ 62.0 รองลงมาสมรสแล้ว จานวนร้อย

ละ 36.3 และหย่าร้างร้อยละ 1.8 ส่ วนจานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่
มีจานวนคนในครอบครัว 4 คนขึ้นไปร้ อยละ 53.8 รองลงมาจานวนสมาชิก 3 คน มีจานวนร้อยละ
24.8 สมาชิก 2 คนร้อยละ 14.8 และ 1 คนร้อยละ 6.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า
8,500 บาท มีจานวนร้อยละ 33.8 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาทขึ้น และรายได้เฉลี่ ย
8,501-10,000 มีจานวนร้ อยละ25.3 และ 24.3 ตามลาดับ ส่ วนกลุ่มที่มีจานวนน้อยที่สุดคือ รายได้
10,001-15,000 บาทมีจานวนร้อยละ 16.8
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันพบว่า ส่ วนใหญ่ใช้จ่ายกับ
ค่าเดินทางหรื อยานพาหนะ คิดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมาค่าเครื่ องใช้ส่วนตัวและในครัวเรื อนคิด
เป็ นร้อยละ 23.8 และการใช้จ่ายไปกับกิ จกรรมยามว่างจานวนร้อยละ 20.3 เครื่ องแต่งกาย และ
เสริ มสวยคิดเป็ นร้อยละ 8.3 และ 6.8 ตามลาดับ
นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางไปท างานโดยรถประจ าทางร้ อ ยละ 51.5
รองลงมาเดิ นทางโดยรถยนต์ส่วนตัวร้ อยละ 20.3 รถมอเตอร์ ไซต์ร้อยละ 18.0 และอื่ นๆ เช่ น
รถไฟฟ้ า มีจานวนร้อยละ 10.3
โดยกิ จ กรรมยามว่า ง 5 ล าดับ แรก จ่ า ยไปกับ กิ จกรรมการฟั ง เพลงสถานบันเทิ ง การ
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และการชมภาพยนต์ มีจานวนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 18 , 18.4 และ 17.7
ตามลาดับ รองลงมาท่องเที่ยวในต่างจังหวัดคิดเป็ นร้อยละ 14.5 และการออกกาลังกายคิดเป็ นร้อย
ละ 11.2 ตามลาดับ พฤติกรรมการค่าใช้จ่ายจาเป็ นตามพื้นฐานปั จจัย 4 พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้จ่ายไป
กับค่าเช่าบ้าน / ผ่อนบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ค่ารับประทานอาหารในบ้าน/นอกบ้าน
คิดเป็ นร้อยละ 28.6 ค่าเสื้ อผ้าคิดเป็ นร้อยละ 19.0 และ ค่ายารักษาโรค/ตรวจร่ างกายคิดเป็ นร้อยละ
4.4 ตามลาดับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนใหญ่ ชาระโดยเงินสดคิดเป็ นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือชาระโดย
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ต ร้อยละ 15.7 และผ่อนชาระเงิ นสดร้อยละ 6.7 และบัตรเดบิต ร้อยละ 1.2
ตามลาดับ ส่ วนผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชี วิตประจาวันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจด้วยตนเอง
คิดเป็ นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือมารดาคิดเป็ นร้อยละ 32.8 และบิดาหรื อบุตร มีจานวนใกล้เคียง
กันคือร้อยละ 10
3. ทัศนคติในการประยุกต์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ ต่อการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน
และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวัน พบว่า
- ด้านการมีภูมิคุม้ กัน มีทศั นคติโดยภาพรวมในระดับ ปานกลาง โดยด้านการเตรี ยมการ
หรื อปรับตัวทางการเงิ นในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ค่าเฉลี่ย 3.66 (SD =0.91) การวางแผนกับการ
กาหนดค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมมีค่าเฉลี่ ยในระดับ 3.52 (SD =0.88) และ การใช้สติในการใช้จ่ายใน
ชีวติ ประจาวันค่าเฉลี่ย3.57 (SD =0.85) โดยมีค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ระดับปานกลาง

- ด้านความมีเหตุมีผล พบว่า มีทศั นคติโดยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยด้านการใช้
เหตุ ผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชี วิตประจาวันมีค่าเฉลี่ ยระดับ 3.53 (SD =0.94) การไม่ใช้
อารมณ์ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยระดับ 2.79 (SD =0.93) การไตร่ ตรองถึงผลดีผลเสี ยใน
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.54 (SD =0.86) และ การนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีค่าเฉลี่ย3.53 (SD =0.94) โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
- ด้านความพอประมาณ พบว่ามี ทศั นคติ โดยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยด้านการ
พอประมาณในการใช้จ่ายแบบไม่เกินตัว มีค่าเฉลี่ย 3.83 (SD =0.89) อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก การจด
บัญชี การใช้จ่ายในชี วิตประจาวันมีค่าเฉลี่ย 2.63 (SD =1.13) และ การใช้จ่ายอย่างพอดี หรื ออยู่
ในทางสายกลางมีค่าเฉลี่ย 3.35 (SD =0.78) โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง
4. การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า
- ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 3 ด้าน พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั การใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมีภูมิคุม้ กัน การเตรี ยมตัวกับการปรับตัวทางการเงิน การใช้เหตุผล
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า แบบไม่ เกิ นตัว และรายได้มี สั มพันธ์ ก ับ การมี สติ ใ นการใช้จ่า ยใน
ชีวติ ประจาวัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และช่วงอายุ 21-25 ปี
มีจานวนใกล้เคียงกัน โดยมีสถานภาพส่ วนใหญ่โสด การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยมีสมาชิกใน
ครอบครัวจานวน 4 คนขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 8,500 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับ
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่กระจายอยู่ในช่วง 21-30 ปี และยังมีสถานภาพโสดทั้งนี้ ปัจจุบนั ผูห้ ญิง
แต่งงานช้าลง จึงยังอยู่ในครอบครัวของตน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นคนทางานประจาพึ่งจบ
ปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ไม่มากนัก จึงมีเงินเดือนไม่เกิน 8,500 บาท และรองลงมามีเงินเดือนเฉลี่ย
มากกว่า 15,000 ขึ้นไปเนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่รองลงมามีช่วงอายุ 26 – 30 ปี ช่วงอายุดงั กล่าว
มี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ล ัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ ย งั พบว่า มี อิส ระต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ายังใช้ชีวติ ในสถานภาพโสด และเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ยงั ต้องการความสนุกสนาน
โดยยังใช้เวลาไปกับกิจกรรมสันทนาการเพื่อฟังเพลงในสถานบันเทิง ชมภาพยนต์ ท่องเที่ยว
การวิจยั ในครั้งหน้าอาจเน้นกลุ่มคนที่มีครอบครัวสมรสแล้ว ที่จาเป็ นต้องรับภาระหนักใน
ครัวเรื อน เนื่ องจากกลุ่มดังกล่าวจาเป็ นต้องปรับตัวการใช้จ่ายในสภาวเศรษฐกิจที่ตกต่า เพื่อการนา
หลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปประยุกต์ใ ช้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งกับ ภาระจาเป็ นในการใช้จ่ายใน
ชี วิตประจาวันและการตัดสิ นใจซื้ อกับกลุ่มดังกล่าวในกลุ่ มคนทางานประจา แต่อย่างไรก็ดีกลุ่ ม
ตัวอย่างครั้งนี้มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะด้านอายุ การศึกษา และรายได้ ซึ่ งอาจ
เป็ นประโยชน์ต่อการสนับสนุนในระดับช่วงอายุ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน

2. การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า กลุ่มคนทางานประจาส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันโดยเน้นหนัก เป็ นค่าเดินทางมีจานวนครึ่ งหนึ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับราคาน้ ามัน
ที่แพงขึ้นทาให้ค่าเดินทางเพิ่มขึ้นในภาวการณ์ปัจจุบนั โดยพบว่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างครึ่ งหนึ่ ง
อาจปรั บ ตัว ด้ว ยการเดิ น ทางโดยรถประจ าทาง และรองลงมายัง เดิ น ทางโดยรถยนต์ ส่ ว นตัว
นอกจากนี้ในการจัดการด้านการใช้จ่ายที่จาเป็ นยังอยูบ่ นพื้นฐานปั จจัย 4 ที่เน้นไปยังที่อยูอ่ าศัยก่อน
โดยเป็ นภาระหน้าที่ จาเป็ นลาดับแรกคือ การผ่อนบ้านเช่ าบ้าน และค่าใช้จ่ายด้านการรับประทาน
อาหาร เสื้ อผ้า ยารั ก ษาโรคตามล าดับ แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ ม ดัง กล่ า วยัง มี ภาระในการช่ วยเหลื อ
ครอบครั ว และใช้จ่า ยอยู่บ นพื้ น ฐานความจ าเป็ น ทั้ง นี้ ส่ ว นใหญ่ ย งั ช าระด้ว ยเงิ น สด ส าหรั บ
กิจกรรมยามว่างยังเน้นไปที่การใช้จ่ายด้านการฟั งเพลงสถานบันเทิง ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
ชมภาพยนต์ ซึ่ งหากพิจารณากลุ่มส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นช่วงวัย 21- 30 ปี และส่ วนใหญ่ยงั อาศัยการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตนเอง แม้วา่ การตัดสิ นใจยังมีอิทธิ พลจากมารดาในครอบครัว นอกจากนี้ จาก
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่จาเป็ นของภายใต้ปัจจัย 4 พบว่ามีความสัมพันธ์กบั อายุ และสถานภาพ ซึ่ ง
จะพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเป็ นไปตามสถานภาพ และผลักดันไปตามช่ วงอายุวยั ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
การส่ งเสริ มเพื่อให้เข้าถึงในการปรับประยุกต์กบั พฤติกรรมการใช้จ่ายจริ ง จึงมีความเกี่ ยวข้องกับ
เหตุผลของสถานภาพที่แต่ละคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นไปตามลาดับ
3. ทัศนคติต่อการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจซื้ อพบว่า
ด้านภูมิคุม้ กันมีค่าเฉลี่ย 3.66 ในระดับปานกลางหรื อเกือบมาก ซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
แสดงให้เห็นว่าคนทางานประจามีการปรับตัวจากสถานการณ์ภายใต้เศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมถึง
ในด้านการใช้จ่ายแบบไม่เกินตัวโดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 ในระดับมาก อย่างไรก็ดีกลุ่มคนทางานประจา
ยังอ่อนไหวต่อประเด็นการไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 2.79
(SD =0.93) ซึ่งยังถือว่าคนทางานประจาควรมีความหนักแน่นต่อการใช้จ่ายโดยเฉพาะอารมณ์ใน
สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อการประยุกต์การใช้จ่ายในชี วติ ประจาวันมากขึ้น
4. การทดสอบความสัมพันธ์ดา้ นลักษณะกลุ่มตัวอย่างกับ ทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงในการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชี วิตประจาวันพบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กบั การใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมี
ภูมิคุม้ กัน การเตรี ยมตัวกับการปรับตัวทางการเงิน การใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบบไม่
เกินตัว รายได้มีสัมพันธ์กบั การมีสติในการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากการทดสอบพบว่า ลัก ษณะกลุ่ ม ตัวอย่า งในการประยุก ต์ใ ช้ด้า นการใช้จ่า ยและการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวัน เพื่อการส่ งเสริ มให้มีการปรับใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่ อง
เหตุผลกับ ช่วงอายุซ่ ึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับตัวในช่วงวัยต่าง ๆ นอกจากนี้ ระดับการศึกษามี
ความเกี่ยวข้องกับการปรับตัวสถานการณ์ทางการเงิน และการใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อแบบไม่
เกิ นตัว โดยระดับ การศึ ก ษาจะท าให้คนมี คุ ณวุฒิใ นการตัดสิ นใจซื้ อได้สู ง ขึ้ น มี ความละเอี ย ด

รอบคอบในการศึกษาข้อมูลมากขึ้นโดยคิดถึ งเหตุและผลได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ จากการทดสอบด้าน
รายได้มีความสัมพันธ์กบั สติในการใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน และยังพบว่าส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่ใช้สติในการ
ใช้จ่ายของคนทางานประจาเป็ นกลุ่มมีรายได้น้อยกว่า 8,500 บาทต่อเดื อน เป็ นลาดับแรก การ
ส่ งเสริ มเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจึงควรพิจารณาการเข้าถึงกลุ่มคนทางานประจาดังกล่าว
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการไม่มีภาระหนี้ สินของครัวเรื อนของกลุ่มคนทางานประจา และสามารถ
ดาเนินชีวติ และใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้
5. เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้มิได้กาหนดภาระปั ญหาของการใช้จ่ายเฉพาะคนทางานประจา
เป็ นการศึกษาโดยรวมในด้านการใช้จ่าย หากครั้งหน้าควรกาหนดภาระการใช้จ่ายจริ งอย่างเจาะจง
ของคนทางานประจามากกว่านี้ เช่ น ภาระการเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูมารดาบิดา การใช้จ่ายที่จาเป็ นใน
ครั ว เรื อ น จะท าให้เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยเพื่ อ การปรั บ ตัวของกลุ่ ม คนท างานประจ าใน
สถานการณ์ ปัจจุ บนั ได้ชดั เจนยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ควรมี การกาหนดโครงสร้ างค่าใช้จ่ายของกลุ่ ม
คนทางานจะทาให้เห็นถึงสัดส่ วนการใช้จ่ายที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
6. ด้านทัศนคติต่อการปรับตัวควรกาหนดตัวแปรเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จ จุ บ ัน เนื่ อ งจากงานวิ จ ัย นี้ เป็ นการทดสอบโดยกว้า ง ๆ ตามความหมายของสามห่ ว ง ที่
ประกอบด้วย ภูมิคุม้ กัน มี เหตุมีผล และพอประมาณ ในด้านการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจซื้ อโดย
ภาพรวม ครั้งหน้าควรวัดเรื่ องคุณธรรมซึ่ งเป็ นส่ วนนาในการตั้งตนที่ถูกของแต่ละบุคคล เนื่องจาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักทางสายกลางที่สอดคล้องกับความมีคุณธรรมของบุคคลด้วย
จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับการนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันในด้านการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวันด้วยเช่นกัน
7. การวิจยั ครั้งหน้าควรมีการเน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ประจาเฉพาะกลุ่มยิง่ ขึ้นเช่นกลุ่มผูม้ ี
รายได้ประจารัฐวิสาหกิจ ราชการ หรื อเฉพาะเจาะจงเอกชน เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจนดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ควรมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างตามระดับรายได้สูงสุ ด ปานกลาง และน้อยที่สุดที่กระจาย ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
8. การส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้จ่ายและการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวัน ยังคงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และสื่ อ จะช่วยผลักดัน
และส่ ง เสริ มการประชาสั ม พันธ์ และสร้ า งความเข้า ใจที่ จะเข้า ถึ ง กลุ่ ม คนท างานประจา ภายใต้
สถานการณ์เศรษฐกิ จที่ยงั มีความไม่แน่ นอนสู ง ซึ่ งหากคนทางานประจาสามารถประยุกต์ใช้ตาม
แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงทั้งในการปรับตัวเพื่อการสร้างภูมิคุม้ กัน ความพอประมาณ และความมี
เหตุผลในการใช้จ่า ยและการตัดสิ นใจซื้ อในชี วิตประจาวัน จะทาให้ไม่เกิ ดภาระหนี้ สิน โดยจะ
สามารถบริ หารจัดการกับภาระต่าง ๆ อย่างเหมาะสม กล่าวคือ สามารถใช้จ่ายโดยไม่เบียดเบียนตน
และผูอ้ ื่น โดยจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนที่ดีในลาดับต่อไปได้
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