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บทคดัยอ่  
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และทัศนคติท่ีมีต่อการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการใชจ่้ายและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนั เป็นรูปแบบการ
วจิยัเชิงส ารวจ โดยผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีจ านวน 400 ราย จากการสุ่มอยา่งง่ายของคนท างานประจ า
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตอนใต ้จ านวน 4 เขตจาก 16 เขต และก าหนดการรวบรวมโควตาเขตละ 100 ราย  ได้
รวบรวมกลุ่มตวัอย่างในเขตจองทอง บางกอกน้อย คลองสาน บางขุนเทียน และรวบรวมช่วงเวลาการท างาน
ระหวา่งวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ ใชเ้คร่ืองมือการวจิยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสถิติมชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และค่าไคร์สแควร์ 
(Chi-Square test ) 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 26-30 ปี การศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพโสด และในครอบครัวมีสมาชิกมากกวา่ 4 คนข้ึนไปโดยมีจ านวนเกือบคร่ึงหน่ึง มีรายได้
เฉล่ียส่วนใหญ่ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 8,500 บาท รองลงมาคือ มากกวา่ 15,000 บาท  และ  8,501-10,000 บาท มีจ านวน
ใกลเ้คียงกันคือร้อยละ 25.0 ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั 3 ล าดับแรก จ่ายไปกับค่าพาหนะ 
รองลงมาใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและกิจกรรมยามวา่ง ส่วนกิจกรรมยามวา่ง 5 ล าดบัแรก จ่ายไป
กบักิจกรรมการฟังเพลงสถานบนัเทิง  การท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ  และการชมภาพยนต ์การท่องเท่ียวต่างจงัหวดั 
และออกก าลงักาย ตามล าดบั  ส่วนพฤติกรรมการใชจ่้ายตามพ้ืนฐานปัจจยั 4 ของมนุษย ์พบวา่ ล าดบัแรกจ่ายไป
กบัค่าเช่าบา้น/ผอ่นบา้น รองลงมาคือ ค่ารับประทานอาหาร  ค่าเส้ือผา้ และค่ารักษาพยาบาล ตามล าดบั  ส่วนใหญ่
ช าระโดยเงินสด รองลงมาใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต และผ่อนช าระเงินสดตามล าดบั ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเองมีจ านวนเกือบคร่ึงหน่ึง  รองลงมาคือมารดามีจ านวนร้อยละ 
32.8  และบิดาหรือบุตร มีจ านวนใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 10   

ทศันคติต่อการประยกุต์ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแต่ละดา้นคือ ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นความมี
เหตุมีผล ดา้นพอประมาณมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  การทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งกบัทศันคติ
ต่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการมีภูมิคุม้กนั การเตรียมตวักบัการปรับตวัทางการเงิน การใชเ้หตุผลในการ
ตดัสินใจซ้ือสินค้าแบบไม่เกินตัว และรายได้มีสัมพนัธ์กับการมีสติในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05   

ทั้งน้ีการส่งเสริมทศันคติท่ีดีต่อการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการใชจ่้ายและการตดัสินใจซ้ือของ
กลุ่มคนท างานจะมีผลดีต่อการปรับตวัของกลุ่มคนท างานประจ าในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีดีต่อไป   

 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เศรษฐกิจท่ีตกต ่าในช่วงปี พ.ศ  2540 ท าใหค้นไทยเร่ิมเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัภายใตก้ารเติบโตของกระแสโลกภิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลง และการถูก
ครอบง ่าจากเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม กระแสพระราชด ารัสเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงเสมือนเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อการปรับใช้ในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยสามารถปรับใชไ้ดก้บัคนในสังคมไทยทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดับรัฐในการพฒันาและบริหารประเทศ การพฒันาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) เป็นการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการ
ตดัสินใจและการกระท าโดยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัพิจารณาท่ีส าคญัภายใต้กรอบ
แนวคิดในการช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ การปฏิบติัตนในทางท่ีควร อีกทั้งยงัมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย จึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้ ทั้งยงัเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤตจากภายนอกเพื่อความมัน่คง 
และความย ัง่ยนืในการพฒันาท่ีดี   

นอกจากน้ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัเป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม-     
แห่งชาติ , 2550 )ทั้ ง น้ีได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ท่ี  10               

(พ.ศ. 2550-2554)  เพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ีสมดุล ย ัง่ยนื และมีภูมิคุม้กนั เพื่อความอยูดี่มีสุข มุ่งสู่สังคม
ท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ (สมพร เทพสิทธา,2546) มีแผนการ
สนับสนุนให้ประชาชนใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนให้ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดบับุคคลคือ มีความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ ท่ีส าคญัคือไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยมมีอิสรภาพ 
เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยู่กบัส่ิงใด รวมถึงความพยายามผลกัดนัของหน่วยงานงานต่าง ๆ ในการ
เช่ือมโยงเพื่อขยายผล (สถาบนัเพื่อการวิจยัและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง,2552)  ท่ีจะน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอ้ยา่งหลากหลายรวมทั้งเพื่อจุดประกายใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การยอมรับและการประยุกต์ใชใ้ห้เกิดผลในทางปฏิบติักบัทุกภาคส่วนของ
สังคมอยา่งจริงจงั โดยพบวา่ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละบุคคล กลุ่มอาชีพ และผูบ้ริหารหน่วย
ราชการแต่ละระดบั แต่ละสาขายงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากการตีความท่ีแตกต่างกนั ประชาชนมีความ
เขา้ใจวา่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใ์ชก้บัการเกษตรไดดี้ร้อยละ 74  แต่ใชใ้นภาคราชการและอ่ืนๆ 
ได้เพียงร้อยละ 60 เท่านั้น นอกจากน้ีดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล( อา้งใน,ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  ยงักล่าวถึงการบริหารท่ีเดินตามแบบทุนนิยม เป็น
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ระบบท่ีกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคจนเกินพอ จึงเป็นปัญหาไม่อิงธรรมชาติตามท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทรงแนะน าไว ้ท าให้ขาดภูมิคุม้กนั ขาดคุณธรรม เกิดเป็นความโลภในทุกระดบั อยา่งไรก็
ตาม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มยคุโลกาภิวฒัน์ และสภาววกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกบัคนในประเทศ การ
เปล่ียนแปลงภายใตร้ะบบทุนนิยมท่ียงัคงพยายามสร้างค่านิยมการใชจ่้ายฟุ่งเฟือยในสังคมไทยยงัคง
มีอยู่  โดยเฉพาะกบัการใช้จ่ายและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล การ
นอ้มน าแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการน าไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม
กบัสถานการณ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 
นายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า ถา้สังคมไทยท าความเขา้ใจเร่ือง
เศรษฐกิจพื้นฐานกนัอยา่งทัว่ถึงเราสามารถขจดัความยากจนของคนทั้งประเทศ พร้อมกบัสร้างฐาน
ทางสังคมและธรรมชาติแวดลอ้มใหฟ้ื้นฟูบูรณะเพิ่มพูนข้ึนเต็มประเทศ  โดยจะส่งผลให้การพฒันา
เศรษฐกิจในระดบับนมัน่คงและย ัง่ยืนเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง  การ
ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล  และรณรงค์ให้ประชาชนน าไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน
นโยบายดงักล่าว และสามารถน าไปปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั  

จากการศึกษาความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชน ในการส ารวจทัศนคติของ
ประชาชนต่อเศรษฐกิจพอเพียง (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2550) จ านวน 3,073 คน กรณีศึกษาตวัอยา่ง
ประชาชน 18 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง เชียงใหม่ ก าแพงเพชร แพร่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครพนม นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี 
ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี เป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น และก าหนดลกัษณะของ
ตวัอยา่งให้สอดคลอ้ง กบัประชากรเป้าหมายจากส ามะโนประชากรของประเทศ  ผลการส ารวจใน
การใหป้ระชาชนประเมินตนเอง เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง 
และสังคมรอบขา้ง ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินตนเองวา่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงนอ้ยมากจนถึงไม่เขา้ใจเลยนั้นมีเพียงจ านวนร้อยละ10.0 ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้
อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ          
มีพฤติกรรมการใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 40.4 ใชจ่้ายนอ้ยลง ดว้ยเหตุผล
สินคา้มีราคาแพงข้ึนมีจ านวนร้อยละ 27.7 ไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจร้อยละ 20.4 ด าเนินตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 19.9  รายไดล้ดลงร้อยละ 17.4 มีหน้ีมากมีจ านวนร้อยละ 14.5 แสดงให้
เห็นวา่ส่วนหน่ึงไดน้ าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาควบคุมการใชจ่้ายบา้งแลว้ ส าหรับสาเหตุของการ
เป็นหน้ีพบวา่ จ่ายกบัอุปโภคบริโภคร้อยละ 35 ขณะท่ีร้อยละ 26.4 เป็นหน้ีซ้ือยานพาหนะ เป็นหน้ี
ซ้ือบา้นร้อยละ 24.4และ หน้ีอ่ืน ๆ ร้อยละ 14.2  ผูเ้ป็นหน้ีส่วนใหญ่รวมถึงร้อยละ 50 เป็นหน้ีซ้ือ
สินทรัพย ์แต่ผตูอบร้อยละ 35 เป็นหน้ีเพื่อน ามาใชจ่้ายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั โดยกลุ่มน้ี
ถือเป็นกลุ่มท่ีน่าห่วง เพราะแสดงถึงการมีรายไดไ้ม่พอค่าใชจ่้ายทัว่ไปเม่ือพิจารณาลึกลงไปเฉพาะ

http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic02&content=36598,กุมภาพันธ์


กลุ่มน้ี จะพบว่าเป็นผูมี้รายไดค้รัวเรือนค่อนขา้งต ่า หัวหน้าครอบครัวมีการศึกษาต ่า อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป ไม่มีบา้นเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 40 ปี  

อย่างไรก็ดีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจพบว่า กลุ่มคนท างานประจ าทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนสินคา้ท่ีสูงข้ึนจากราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน และวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก ประกอบกบัการแข่งขนัในธุรกิจท่ีมีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีกลุ่มคนท างานประจ าส่วนหน่ึงมี
ภาระหน้าท่ีในการดูแลค่าใชจ่้ายในครัวเรือน จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อให้สามารถด ารงชีพ
อยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติสุข ดงันั้นการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการประยุกตใ์ชต้ามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการใช้จ่ายและการตัดสินใจซ้ือในชีวิตประจ าวนั  จึงเป็นส่วนหน่ึงต่อการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใชเ้พื่อการปรับตวัของกลุ่มคนท างานประจ า หรือการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดบั
บุคคลเพื่อความมัน่คงโดยพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชนท่ีจะส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป    
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัของคนท างานประจ า  
2. เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการประยุกต์ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการใชจ่้ายและ

การตดัสินใจซ้ือในชีวติประจ าวนั 
สมมุติฐานการวจัิย  
              - เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อการ 
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการใชจ่้าย  และการตดัสินใจซ้ือในชีวติประจ าวนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
            - การศึกษาพฤติกรรมไดศึ้กษาดา้น การใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั การเดินทาง   การใชจ่้ายกบั
กิจกรรมยามวา่ง  การใชจ่้ายตามพื้นฐานปัจจยั 4  วิธีการช าระเงินในชีวิตประจ าวนั  ผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั  
          - การศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการใชจ่้ายและการ
ตดัสินใจซ้ือไดท้  าการศึกษาภายใตก้ารประยกุตใ์ชด้า้นภูมิคุม้กนั ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

  - การศึกษากลุ่มผูค้นท างานประจ าไดท้  าการศึกษา พนกังานภาคเอกชนและภาครัฐท่ีท างาน
ประจ าอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครตอนใต ้โดยก าหนดตามช่วงวนัจนัทร์-วนัเสาร์ในเวลาท าการ  
ทบทวนวรรณกรรม  
   แบ่งการศึกษาสรุปเป็น 3 ส่วนได้แก่  ส่วนที ่1 ความหมาย แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 
พอเพยีง  ส่วนที ่2  ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   
ส่วนที ่1 ความหมาย แนวคิด การประยุกต์ใช้เกีย่วกบัแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง    
         เศรษฐกิจพอเพียง (สมพร เทพสิทธา,2546) ตามแนวพระราชด าริ มีความมุ่งหมายคือ ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ พน้จากความยากจน ให้พอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพ ให้มีชีวิตท่ีเรียบง่าย 
ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดีและพอใจ และจากการศึกษานิยาม



ตามพจนานุกรม(อา้งใน ประสิทธ์ิ ทองอุ่น,2552)เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ให้ความหมายค าว่าเศรษฐกิจคือ งานอนัเก่ียวกบัการผลิต การ
จ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใชส้อยส่ิงต่าง  ๆ ของชุมชนและให้ความหมายค าวา่พอเพียงไวว้า่ 
ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ ไดเ้ท่าท่ีกะไว ้นัน่ก็คือ การจะท าอะไร มีความพอประมาณกบัก าลงัของตน ไม่
สุดโต่ง ไม่โลภมาก ให้มีกินอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราอยู่เป็นสุขได้ ความพอเพียงอาจจะมีมาก 
อาจจะมีความหรูหราได ้แต่ตอ้งไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ ทั้งความคิด
และพฤติกรรม ความพอเพียงท่ีแทจ้ริง คือ ความพอประมาณ และมีเหตุผล ทั้งการผลิต การจ าหน่าย
และการบริโภคใช้สอย โดยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั มองได ้2 ลกัษณะคือ เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชน หมายถึงระดบัหมู่บา้น รัฐประเทศ 
หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ ในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นได้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ ไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเราไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล 
หมายถึง ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตาม
ฐานะตามอตัภาพ และท่ีส าคญัไม่หลงใหลตามกระแสวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการ
อยู่กับส่ิงใด ผลิตตามก าลังความสามารถจ าหน่ายบริการตามส่วนเกินท่ีใช้สอยบริโภคเอง 
นอกจากน้ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) ไดใ้หค้วามหมายเศรษฐกิจพอเพียงไวส้องนยั (อา้งใน
เสถียร ยุระชัย,2550) คือ มองอย่างวตัถุวิสัย ด้านภายนอกต้องมีกินมีใช้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอตาม
อัตภาพหมายถึงพึ่ งตนเอง ในอีกมุมคือมองอย่างจิตวิสัย ด้านภายในจิตใจคือมีความรู้สึกพอ 
โดยทัว่ไปคนจะรู้สึกพอไม่เท่ากนั นอกจากน้ีนายแพทยป์ระเวศ วะสี (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ไดก้ล่าวอธิบายถึงประโยชน์จากเศรษฐกิจพอเพียง
ในการท่ีจะส่งผลให้การพฒันาเศรษฐกิจในระดบับนมัน่คง และสุเมธ ตนัติเวชกุล (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)ให้ความหมายเพิ่มเติมในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นเศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีความหมายเพียงพอกบัตวัเอง อยูโ่ดย
ไม่เดือดร้อนซ่ึงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน คือ สามารถให้ตวัเองอยูไ่ดอ้ยา่งพอ
อยู่พอใช้ไดมุ้่งท่ีจะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญเพียงอย่างเดียวเพราะผูส้ามารถมีอาชีพ 
และฐานะพึ่ งตนเองได้ย่อมจะสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงข้ึนไป
ตามล าดบัอยา่งมัน่คงถาวรตลอดไป     

อยา่งไรก็ดีกล่าวโดยสรุปวา่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน
ของประชาชนในทุกระดบั จนถึงระดบัรัฐในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง 
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ทั้งน้ีประกอบดว้ย 
ความพอเพียงหรือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดย
จะตอ้งมีความรู้ความรอบคอบ ระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 
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และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ประกอบด้วย
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ความมี
เหตุมีผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมี
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง  การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน นอกจากน้ีเศรษฐกิจ
พอเพียง ของเสรี พงศพ์ศ(2550) กล่าวไวว้า่เป็นการทวนกระแสบริโภคนิยมสุดขัว่ ถา้อยากอยูแ่บบ
พอเพียงจึงต้องปรับวิธีคิดให้ได้เสียก่อน ต้องใช้สัมมาทิฐิ ตามด้วยสัมมาอาชีวะ ปรับให้ได้ว่า
เป้าหมายชีวิต กบัความตอ้งการความสุขหรือตอ้งการเงิน จดัให้ความสุขเป็นเป้าหมาย เอาเงินเป็น
เคร่ืองมือการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น  นอกจากน้ีในทศันของผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในระดบัโลกและ
นักวิชาการได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลายท่านดัง น้ี ศ.ดร.อมาตยา เซน  (อ้างใน 
ฐานเศรษฐกิจ , 2551) ได้รับรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2541 ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นการใช้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพและโอกาส
พอเพียงในการมีชีวิตท่ีดี   ศ.ดร.ปีเตอร์ วอรร์ ศ.เศรษฐศาสตร์ ประจ าอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติกล่าวการมองเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 เร่ืองหลกัรวมกนัอยูคื่อ ความตอ้งการในปัจจยั
ใช้สอยตามท่ีเป็นจริง ไม่ใช่ส่ิงเกินจ าเป็น และการไม่สร้างความเส่ียงเกินก าลงัท่ีตวัเองจะรับได ้     
ศ.ปีเตอร์ คลัก้ิน กล่าวว่าการจะน าแนวคิดน้ีมาปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติัไม่ว่าจะอยู่ในภาค
ส่วนใดต้องส ร้ า งการ มี ส่ วน ร่วม เพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยช น์ ร่ วมกัน  ดร .อ ภิชัย  พันธ เสน 
(2547)ผูอ้  านวยการสถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและสังคม กล่าวถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยึดท่ี
ความพอดี ถา้คนรู้จกัพอเพียงและใชใ้หพ้อดี เอาส่วนท่ีเหลือไปใหค้นอ่ืนจะอยูก่บัธรรมชาติไดอ้ยา่ง
เป็นสุข  เสถียร ยุรชัย ยงัได้กล่าวถึงความพอเพียง (2550) คือ ความพอประมาณซ่ึงมนุษยย์่อมมี
ความย ัง่ยืนความพอดีพอกิน ไม่ใช่ความยากจนขน้แคน้ การแปลงปรัชญาสู่การปฏิบติั ตอ้งเขา้ใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ถ่องแทว้่า พอเพียงตอ้งมีทั้งเหตุผล รอบรู้ เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน จะ
น าไปสู่การพฒันาท่ีรอบคอบ นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นองคก์รส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ(สุทิน ล้ีปิยะชาติ,2551) ยงัมีวตัถุประสงค์ในการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
โดยน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้ห้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในปี พ.ศ  2556 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนน า
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นวถีิชีวติตน 
ส่วนที ่2  ความหมาย และทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ และการประยุกต์ใช้   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546)ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงคาดวา่
จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  อดุลย ์และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546) ให้ความหมาย  พฤติกรรม
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ผูบ้ริโภค หมายถึง การซ้ือและกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาการบริโภค และ
การจบัจ่ายใช้สอยสินคา้ บริการ ประสบการณ์และความคิด สุพรรณี อรกุล(2547) ให้ความหมาย 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคแสดงออกมาในการคน้หา การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินค่า และการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้และบริการ ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงคาดหวงัวา่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการจนได้รับความพึงพอใจ และกิจกรรมเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการกระท าต่างๆ และ
กระบวนการณ์ทางดา้นอารมณ์และจิตใจ และสมจิตร อมรนิมิตร. (2531 )ให้ความหมาย พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้
หรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและเป็นตวัก าหนดให้เกิดการ
กระท าต่าง ๆ ข้ึน  
              โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (สุพรรณี อรกุล, 2547) ไดอ้ธิบายตวัช่วยในการเรียนรู้ถึงสาเหตุ 
เหตุจูงใจรวมถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู ้บริโภค ซ่ึงรูปแบบจ าลองท่ีอธิบาย
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ โมเดลกล่องด า (Black Box Model) หรือเรียกวา่ S-R theory โดยมีจุดเร่ิมตน้
จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้โดยท่ีความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) 
ส่ิงกระตุน้(Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย (Inside stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก
(Outside stimulus) ส่ิงกระตุน้ถือเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ อาจเป็นการการจูงใจดว้ยเหตุผล 
หรือจูงใจทางจิตวิทยาก็ได ้ โดยศิริวรรณและคณะ (2541) ไดอ้ธิบาย  2 ส่วนคือ 1. ส่ิงกระตุน้
ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีสามารถควบคุมได้และตอ้งจดัให้มีข้ึน จะ
เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 2. ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิง
กระตุ้นภายนอกซ่ึงไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจต่อผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย ทางเศรษฐกิจ (Economic)  
 นอกจากน้ีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค คือ ค าถามท่ีประกอบไปดว้ยหลกัของ 6W, 1H คือ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลในการซ้ือ  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือ
ท่ีไหน  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร เพื่อน าไปหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7O’s ซ่ึงประกอบไปดว้ย ลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  วตัถุประสงค์ในการซ้ือ  บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  โอกาสในการซ้ือ  ช่องทาง ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
 ส่วนทศันคติ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) เป็นการประเมินผลการรับรู้ทั้งดา้นพอใจ
หรือไม่พอใจ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีอาจกล่าวโดยสรุปว่า 
ทศันคติ หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ความรู้สึกและท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง



หน่ึง โดยมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น และทศันคติท่ีมีต่ออย่างใดอย่างหน่ึงค่อนขา้ง
เปล่ียนแปลงยาก 
 ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

สุกรี แมนชยันิมิต (2549) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของวยัรุ่น โดยพบวา่ ในภาพรวมของ
ภาวะเศรษฐกิจ ท่ีอตัราการเติบโตชะลอตวัอนัเน่ืองจากปัจจยักระทบหลายดา้น  ตั้งแต่ราคาน ้ ามนั
ส่งผลไปถึงเงินเฟ้อ ดอกเบ้ีย และภาวะความไม่แน่นอนของสถียรภาพทางการเมือง ท าให้การ
บริโภคของคนกลุ่มใหญ่เร่ิมลดลง  และจากการศึกษาดา้นการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
ระดับชุมชนของ สุวกิจ ศรีปัดถา( 2549) พบข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจในการประยุกต์แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบัวสิาหกิจชุมชนคือตอ้งใหผู้ป้ระกอบการเรียนรู้เขา้ใจหลกัการอยา่ง
จริงจงั และควรประกอบการโดยยึดหลกัปฏิบติัคือตอ้งมีความรู้ตอ้งมีคุณธรรมท ากิจการ โดยความ
มีเหตุผลพอประมาณและสามารถคุม้กนัตนเองได ้ นอกจากน้ี หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐร่วมกบัศูนย์
พยากรณ์หอการค้า ท าการวิจัยเชิงส ารวจเร่ือง ทัศนคติของประชาชนต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2550) ผลการส ารวจพบวา่ ประเด็นท่ีคนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่เศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีคุณธรรมร้อยละ 91.57 ขณะท่ี ร้อยละ 89.72 ตอบวา่มีความรู้ 
ความพอประมาณร้อยละ 86.52 การมีเหตุมีผลร้อยละ  86.43 และการไม่ก่อหน้ี 81.39  นอกจากน้ี
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองการประหยดัไม่ใชจ่้ายหรือใชจ่้ายนอ้ยลง คนส่วนใหญ่ร้อยละ 77 เห็น
ดว้ยกบัแนวคิดดงักล่าวร้อยละ 16.5 ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจ่ายเฉล่ียประมาณร้อยละ 67 ของ
รายได ้ในจ านวนน้ีร้อยละ 72.8 มีบา้นเป็นของตนเอง บา้นเช่าหรือบา้นญาติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 
มีหน้ี ส าหรับสาเหตุของการเป็นหน้ีพบวา่ร้อยละ 35 เป็นหน้ีการใชจ่้ายอุปโภคบริโภค ขณะท่ีร้อย
ละ 26.4 เป็นหน้ีซ้ือยานพาหนะ ร้อยละ 24.4 เป็นหน้ีซ้ือบา้นร้อยละ 14.2 โดยกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มท่ี
น่าห่วง เพราะแสดงถึงการมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทัว่ไป เม่ือพิจารณาลึกลงไปเฉพาะกลุ่มน้ีจะ
พบว่าเป็นผูมี้รายไดค้รัวเรือค่อนขา้งต ่า หัวหน้าครอบครัวมีการศึกษาต ่า อาชีพรับจา้งทัว่ไป ไม่มี
บา้นเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่อายุต  ่ากวา่ 40 ปี นอกจากน้ีการศึกษาการปรับใชข้องการมีส่วนร่วม
เพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงให้นกัเรียนและชุมชน (ชยันรินทร์ ชยัวิสิทธ์ิ, 
2544) พบข้อสรุปว่า หลังศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานอาชีพการเกษตร สามารถ
ประยุกต์และร่วมกนัด าเนินการมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ปรียานช พิบูลสราวุธ (อา้งใน ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  สรุปผลการส ารวจความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนดุสิตโพล  2547 ด้านการรับรู้มีอยู่ 2  
ประเภทคนท่ีรู้ เขา้ใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งชดัเจนและน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
กบัคนท่ีไม่เขา้ใจปรัชญาน้ีอยา่งลึกซ้ึงเพราะไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 
การรู้จกัความพอดี พอประมาณ ไม่โลภร้อยละ 52.76 และการกินอยูอ่ยา่งประหยดัเหมาะกบัฐานะ
ร้อยละ 32.76 กว่าร้อยละ 80 สามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้กบัทุกเร่ืองใน

http://www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=607,31


ชีวิตประจ าวนั เช่น การประหยดั การรู้จกัคิด เพิ่มความรอบคอบให้กบัตนเอง และมีขอ้เสนอแนะ
คร้ังต่อไปถึงการขบัเคล่ือนเพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัวา่ เศรษฐกิจพอเพียง ควรมีกิจกรรมท่ีสามารถ
เป็นตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจน ควรส ารวจเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประชาชนสนใจ หรืออยากให้
เกิดข้ึนโดยน าหลกัปรัชญาฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบวธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรไดแ้ก่ ผูมี้รายไดป้ระจ าทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตอนใต ้ 
              เน่ืองจากประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูมี้รายไดป้ระจ าทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอนใต ้โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงค านวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,2540)   

 n = p Z²(1-p) หรือ   (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ²         =   384 ราย 
           e²  

โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบั 0.50 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งในการรวบรวมคร้ังน้ีจ  านวน 400 ราย  
  การสุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัท าการศึกษาเขตในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครตอนใต ้ มีจ านวน 16 เขต
และไดท้  าการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 4 เขต ไดแ้ก่ เขตจองทอง บางกอกนอ้ย คลองสาน บางขนุเทียน 
และก าหนดโควตาเขตละ 100 ราย ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้ระจายการเก็บกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญกบักลุ่ม
คนท างานประจ าตามเขตท่ีไดสุ่้มทั้ง 4 เขต ในบริเวณพื้นท่ีส านกังานอาคารขนาดใหญ่โดยกระจาย
ไปยงัส านกังานในส่วนงานภาคเอกชนและส่วนงานรัฐในช่วงเวลาวนัจนัทร์-วนัเสาร์ในเวลาการ  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
              เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบผสมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษา ประกอบกบั
แนวความคิดและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะค าถามเลือกตอบ                                   
( Multiple Choice Question )  

ส่วนที ่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้าย ( Multiple Choice Question )  

ส่วนที ่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการใช้
จ่ายในชีวติประจ าวนัและการตดัสินใจซ้ือมีลกัษณะการวดัแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale) 
แบ่งเป็น  5 ระดบั คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยใหค้่าตวัเลข 5 4 3 2 1 เรียง
ตามระดบั การวเิคราะห์ ไดท้  าการประเมินผลก าหนด ค่าเฉล่ียทศันคติ เพื่อการแปลความหมายดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ีย 1.00-2.33 =    ทศันคติท่ีมีต่อการประยกุตใ์นระดบันอ้ย 



 ค่าเฉล่ีย 2.34-3.66   =  ทศันคติดท่ีมีต่อการประยกุตใ์นระดบัปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 3.67-5.00 =    ทศันคติดท่ีมีต่อการประยกุตใ์นระดบัมาก  
การตรวจสอบเคร่ืองมือ  
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาท าการทดสอบก่อน (Pre-test) มีจ านวน 30 ชุด เพื่อ
ปรับปรุงภาษาและความเขา้ใจของผูต้อบอย่างเหมาะสมก่อนตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวแ้ละ
ได้ท าการทดสอบความเช่ือมัน่น าข้อมูลท่ีได้ในส่วนท่ี 3 มาท าการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยใชค้วามช่ือมัน่แบบสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient of Alpha) วิเคราะห์ไดค้่า
ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.887 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกผูช่้วยวจิยัและไดป้ระชุมท า
ความเขา้ใจในการใช้แบบสอบถาม และแจง้ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นท่ีเขา้ใจเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทางกลุ่มผูช่้วยวิจยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชว้ิธีการอธิบายการตอบและแจกเพื่อให้กรอกแบบสอบถามเอง รวบรวมให้ครบตาม
จ านวน ใชเ้วลาระหวา่งช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ใชเ้วลา 1 เดือนในเดือนช่วงกนัยายน 2550 ครบ
จ านวน 400 ชุด ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งแบบสอบถามก่อนเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  
             สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) ใชส้ าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม 
ตวัอยา่ง พฤติกรรมการใชจ่้ายและทศันคติใช้ค่าสถิติ คือ ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ(Percentage )  
ขอ้มูลทศันคติใชส้ถิติ ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่ง
กบัความสัมพนัธ์ทศันคติต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัการใชจ่้ายและการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ในชีวติประจ าวนัใชค้่าไคร์สแควร์ (Chi-Square test ) 
ผลการศึกษา  
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวนร้อยละ 62.0 และ
มีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 38.0 โดยมีอายุระหว่าง 26-30 ปี และช่วงอายุ 21-25 ปี มีจ านวนใกลเ้คียง
กนั คือ ร้อยละ 30.5 และ 28.5 ตามล าดบั ส่วนช่วงอายุ 36 ปีข้ึนไป และ31-35 ปีมีจ  านวนใกลเ้คียง
กนัคือร้อยละ19.3 และ 17 ตามล าดบั จ านวนน้อยท่ีสุดคือช่วงอายุ 15-20 ปี การศึกษาของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เกือยร้อยละ 40 รองลงมา เป็นระดบัการศึกษา     
มธัยมปลาย/ปวช.ร้อยละ 26.0 ส่วนระดบัการศึกษาท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคืออนุปริญญาร้อยละ 16.8 
ดา้นสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 62.0 รองลงมาสมรสแลว้จ านวนร้อย



ละ 36.3 และหยา่ร้างร้อยละ 1.8 ส่วนจ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่
มีจ านวนคนในครอบครัว 4 คนข้ึนไปร้อยละ 53.8 รองลงมาจ านวนสมาชิก 3 คน มีจ านวนร้อยละ 
24.8   สมาชิก 2 คนร้อยละ 14.8  และ 1 คนร้อยละ 6.8  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 
8,500 บาท มีจ านวนร้อยละ 33.8 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 บาทข้ึน และรายไดเ้ฉล่ีย 
8,501-10,000 มีจ  านวนร้อยละ25.3  และ 24.3 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ รายได ้
10,001-15,000 บาทมีจ านวนร้อยละ 16.8   
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัพบวา่ ส่วนใหญ่ใชจ่้ายกบั
ค่าเดินทางหรือยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาค่าเคร่ืองใช้ส่วนตวัและในครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 23.8   และการใช้จ่ายไปกบักิจกรรมยามวา่งจ านวนร้อยละ 20.3 เคร่ืองแต่งกาย และ
เสริมสวยคิดเป็นร้อยละ 8.3  และ 6.8 ตามล าดบั  

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางไปท างานโดยรถประจ าทางร้อยละ 51.5 
รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัร้อยละ  20.3     รถมอเตอร์ไซต์ร้อยละ 18.0 และอ่ืนๆ เช่น 
รถไฟฟ้า มีจ านวนร้อยละ 10.3   
 โดยกิจกรรมยามว่าง  5 ล าดับแรก จ่ายไปกับกิจกรรมการฟังเพลงสถานบันเทิง  การ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ  และการชมภาพยนต ์มีจ านวนใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 18  ,   18.4 และ 17.7 
ตามล าดบั รองลงมาท่องเท่ียวในต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 14.5 และการออกก าลงักายคิดเป็นร้อย
ละ 11.2 ตามล าดบั  พฤติกรรมการค่าใชจ่้ายจ าเป็นตามพื้นฐานปัจจยั 4 พบวา่ ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไป
กบัค่าเช่าบา้น / ผอ่นบา้น คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ค่ารับประทานอาหารในบา้น/นอกบา้น
คิดเป็นร้อยละ 28.6  ค่าเส้ือผา้คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ ค่ายารักษาโรค/ตรวจร่างกายคิดเป็นร้อยละ 
4.4 ตามล าดบั  
 พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนใหญ่ ช าระโดยเงินสดคิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือช าระโดย
ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ร้อยละ 15.7 และผ่อนช าระเงินสดร้อยละ 6.7 และบตัรเดบิต ร้อยละ 1.2 
ตามล าดบั ส่วนผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 47.0  รองลงมาคือมารดาคิดเป็นร้อยละ 32.8  และบิดาหรือบุตร มีจ านวนใกลเ้คียง
กนัคือร้อยละ 10   

3. ทศันคติในการประยกุตต์ามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ ต่อการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 
และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวติประจ าวนั พบวา่ 

- ดา้นการมีภูมิคุม้กนั มีทศันคติโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยดา้นการเตรียมการ
หรือปรับตวัทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ค่าเฉล่ีย 3.66 (SD =0.91) การวางแผนกบัการ
ก าหนดค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกุมมีค่าเฉล่ียในระดบั 3.52 (SD =0.88) และ การใชส้ติในการใชจ่้ายใน
ชีวติประจ าวนัค่าเฉล่ีย3.57 (SD =0.85) โดยมีค่าเฉล่ียในเกณฑร์ะดบัปานกลาง   



- ดา้นความมีเหตุมีผล พบว่า  มีทศันคติโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยดา้นการใช้
เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนัมีค่าเฉล่ียระดบั 3.53 (SD =0.94) การไม่ใช้
อารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียระดบั 2.79 (SD =0.93) การไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 3.54 (SD =0.86)   และ การน าขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์
ก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีค่าเฉล่ีย3.53 (SD =0.94) โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 

- ด้านความพอประมาณ พบว่ามีทศันคติโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยด้านการ
พอประมาณในการใชจ่้ายแบบไม่เกินตวั มีค่าเฉล่ีย 3.83 (SD =0.89) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก การจด
บญัชีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัมีค่าเฉล่ีย 2.63 (SD =1.13) และ การใช้จ่ายอย่างพอดี หรืออยู่
ในทางสายกลางมีค่าเฉล่ีย 3.35 (SD =0.78) โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  

4. การทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่  
- ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ 

พอเพียงทั้ง 3 ดา้น พบว่า  อายุมีความสัมพนัธ์กบัการใช้เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ระดบั
การศึกษามีความสัมพนัธ์กบั การมีภูมิคุม้กนั การเตรียมตวักบัการปรับตวัทางการเงิน การใชเ้หตุผล
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบไม่เกินตวั   และรายได้มีสัมพนัธ์กับการมีสติในการใช้จ่ายใน
ชีวติประจ าวนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05    
 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ       

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายรุะหวา่ง 26-30 ปี และช่วงอาย ุ 21-25 ปี  
มีจ  านวนใกลเ้คียงกนั โดยมีสถานภาพส่วนใหญ่โสด การศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยมีสมาชิกใน
ครอบครัวจ านวน 4 คนข้ึนไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 8,500 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่งท่ีกระจายอยู่ในช่วง 21-30 ปี และยงัมีสถานภาพโสดทั้งน้ีปัจจุบนัผูห้ญิง
แต่งงานช้าลง จึงยงัอยู่ในครอบครัวของตน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นคนท างานประจ าพึ่งจบ
ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่มากนกั จึงมีเงินเดือนไม่เกิน 8,500 บาท และรองลงมามีเงินเดือนเฉล่ีย
มากกวา่ 15,000 ข้ึนไปเน่ืองจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีรองลงมามีช่วงอาย ุ26 – 30 ปีช่วงอายดุงักล่าว
มีประสบการณ์มากข้ึน นอกจากน้ีลักษณะของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัพบว่า มีอิสระต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ยงัใชชี้วติในสถานภาพโสด และเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ยงัตอ้งการความสนุกสนาน
โดยยงัใชเ้วลาไปกบักิจกรรมสันทนาการเพื่อฟังเพลงในสถานบนัเทิง ชมภาพยนต ์ท่องเท่ียว    

การวิจยัในคร้ังหนา้อาจเนน้กลุ่มคนท่ีมีครอบครัวสมรสแลว้ ท่ีจ  าเป็นตอ้งรับภาระหนกัใน
ครัวเรือน เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าวจ าเป็นตอ้งปรับตวัการใชจ่้ายในสภาวเศรษฐกิจท่ีตกต ่า เพื่อการน า
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกบัภาระจ าเป็นในการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนัและการตดัสินใจซ้ือกบักลุ่มดงักล่าวในกลุ่มคนท างานประจ า แต่อย่างไรก็ดีกลุ่ม
ตวัอยา่งคร้ังน้ีมีการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามลกัษณะดา้นอาย ุการศึกษา  และรายได ้ซ่ึงอาจ
เป็นประโยชน์ต่อการสนบัสนุนในระดบัช่วงอาย ุการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั  



2. การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มคนท างานประจ าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ 
ใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัโดยเนน้หนกั เป็นค่าเดินทางมีจ านวนคร่ึงหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัราคาน ้ ามนั
ท่ีแพงข้ึนท าให้ค่าเดินทางเพิ่มข้ึนในภาวการณ์ปัจจุบนั โดยพบวา่จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งคร่ึงหน่ึง
อาจปรับตัวด้วยการเดินทางโดยรถประจ าทาง และรองลงมายงัเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
นอกจากน้ีในการจดัการดา้นการใชจ่้ายท่ีจ าเป็นยงัอยูบ่นพื้นฐานปัจจยั 4 ท่ีเนน้ไปยงัท่ีอยูอ่าศยัก่อน 
โดยเป็นภาระหน้าท่ีจ  าเป็นล าดบัแรกคือ การผ่อนบา้นเช่าบา้น และค่าใชจ่้ายดา้นการรับประทาน
อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรคตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มดังกล่าวยงัมีภาระในการช่วยเหลือ
ครอบครัว และใช้จ่ายอยู่บนพื้นฐานความจ าเป็น ทั้ งน้ีส่วนใหญ่ยงัช าระด้วยเงินสด  ส าหรับ
กิจกรรมยามวา่งยงัเนน้ไปท่ีการใชจ่้ายดา้นการฟังเพลงสถานบนัเทิง ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
ชมภาพยนต ์ซ่ึงหากพิจารณากลุ่มส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นช่วงวยั 21- 30 ปี และส่วนใหญ่ยงัอาศยัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง แมว้า่การตดัสินใจยงัมีอิทธิพลจากมารดาในครอบครัว นอกจากน้ีจาก
พฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของภายใตปั้จจยั 4 พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัอายุ และสถานภาพ    ซ่ึง
จะพบว่าค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามสถานภาพ และผลกัดนัไปตามช่วงอายุวยัท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
การส่งเสริมเพื่อให้เขา้ถึงในการปรับประยุกต์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายจริง จึงมีความเก่ียวขอ้งกบั
เหตุผลของสถานภาพท่ีแต่ละคนมีความรับผดิชอบมากข้ึนไปตามล าดบั 

3. ทศันคติต่อการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงดา้นการใชจ่้ายและการตดัสินใจซ้ือพบวา่  
ดา้นภูมิคุม้กนัมีค่าเฉล่ีย 3.66 ในระดบัปานกลางหรือเกือบมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
แสดงใหเ้ห็นวา่คนท างานประจ ามีการปรับตวัจากสถานการณ์ภายใตเ้ศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึง 
ในดา้นการใชจ่้ายแบบไม่เกินตวัโดยมีค่าเฉล่ีย 3.83  ในระดบัมาก อยา่งไรก็ดีกลุ่มคนท างานประจ า
ยงัอ่อนไหวต่อประเด็นการไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 2.79 
(SD =0.93) ซ่ึงยงัถือวา่คนท างานประจ าควรมีความหนกัแน่นต่อการใชจ่้ายโดยเฉพาะอารมณ์ใน
สถานการณ์เฉพาะหนา้เพื่อการประยกุตก์ารใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัมากข้ึน      

4. การทดสอบความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งกบั ทศันคติท่ีมีต่อการประยกุตใ์ช ้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนัพบว่า  อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้   ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการมี
ภูมิคุม้กนั การเตรียมตวักบัการปรับตวัทางการเงิน การใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบไม่
เกินตวั รายไดมี้สัมพนัธ์กบัการมีสติในการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05    
 จากการทดสอบพบว่าลักษณะกลุ่มตวัอย่างในการประยุกต์ใช้ด้านการใช้จ่ายและการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในชีวติประจ าวนั เพื่อการส่งเสริมให้มีการปรับใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง
เหตุผลกบั ช่วงอายุซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตวัในช่วงวยัต่าง ๆ นอกจากน้ีระดบัการศึกษามี
ความเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัสถานการณ์ทางการเงิน และการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือแบบไม่
เกินตัว โดยระดับการศึกษาจะท าให้คนมีคุณวุฒิในการตัดสินใจซ้ือได้สูงข้ึน มีความละเอียด



รอบคอบในการศึกษาขอ้มูลมากข้ึนโดยคิดถึงเหตุและผลไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีจากการทดสอบดา้น
รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสติในการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั และยงัพบวา่ส่วนใหญ่ผูท่ี้ใชส้ติในการ
ใช้จ่ายของคนท างานประจ าเป็นกลุ่มมีรายได้น้อยกว่า 8,500 บาทต่อเดือน เป็นล าดบัแรก การ
ส่งเสริมเพื่อการประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมจึงควรพิจารณาการเขา้ถึงกลุ่มคนท างานประจ าดงักล่าว 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการไม่มีภาระหน้ีสินของครัวเรือนของกลุ่มคนท างานประจ า และสามารถ
ด าเนินชีวติและใชจ่้ายอยา่งพอเพียงได ้

5. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีมิไดก้ าหนดภาระปัญหาของการใชจ่้ายเฉพาะคนท างานประจ า  
เป็นการศึกษาโดยรวมในดา้นการใชจ่้าย หากคร้ังหนา้ควรก าหนดภาระการใช้จ่ายจริงอย่างเจาะจง
ของคนท างานประจ ามากกวา่น้ี เช่น ภาระการเล้ียงดูบุตร เล้ียงดูมารดาบิดา  การใชจ่้ายท่ีจ าเป็นใน
ครัวเรือน จะท าให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของกลุ่มคนท างานประจ าใน
สถานการณ์ปัจจุบนัได้ชดัเจนยิ่งข้ึน นอกจากน้ีควรมีการก าหนดโครงสร้างค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
คนท างานจะท าใหเ้ห็นถึงสัดส่วนการใชจ่้ายท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน   

6. ดา้นทศันคติต่อการปรับตวัควรก าหนดตวัแปรเพิ่มข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ปัจจุบันเน่ืองจากงานวิจัย น้ีเป็นการทดสอบโดยกว้าง ๆ ตามความหมายของสามห่วง ท่ี
ประกอบดว้ย ภูมิคุม้กนั มีเหตุมีผล และพอประมาณ ในดา้นการใช้จ่ายและการตดัสินใจซ้ือโดย
ภาพรวม คร้ังหนา้ควรวดัเร่ืองคุณธรรมซ่ึงเป็นส่วนน าในการตั้งตนท่ีถูกของแต่ละบุคคล เน่ืองจาก
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัทางสายกลางท่ีสอดคลอ้งกบัความมีคุณธรรมของบุคคลดว้ย  
จึงมีความเก่ียวเน่ืองกบัการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัในดา้นการใชจ่้ายและการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ในชีวติประจ าวนัดว้ยเช่นกนั   

7. การวจิยัคร้ังหนา้ควรมีการเนน้กลุ่มผูมี้รายไดป้ระจ าเฉพาะกลุ่มยิง่ข้ึนเช่นกลุ่มผูมี้ 
รายไดป้ระจ ารัฐวิสาหกิจ ราชการ หรือเฉพาะเจาะจงเอกชน  เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีชดัเจนดียิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีควรมีการเก็บกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัรายไดสู้งสุด ปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดท่ีกระจาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

8. การส่งเสริมการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการใชจ่้ายและการตดัสินใจ 
ซ้ือสินคา้ในชีวติประจ าวนั ยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีหน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือ จะช่วยผลกัดนั
และส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และสร้างความเข้าใจท่ีจะเข้าถึงกลุ่มคนท างานประจ า ภายใต้
สถานการณ์เศรษฐกิจท่ียงัมีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงหากคนท างานประจ าสามารถประยุกต์ใช้ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการปรับตวัเพื่อการสร้างภูมิคุม้กนั ความพอประมาณ และความมี
เหตุผลในการใช้จ่ายและการตดัสินใจซ้ือในชีวิตประจ าวนั จะท าให้ไม่เกิดภาระหน้ีสิน โดยจะ
สามารถบริหารจดัการกบัภาระต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม กล่าวคือ สามารถใชจ่้ายโดยไม่เบียดเบียนตน 
และผูอ่ื้น  โดยจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนท่ีดีในล าดบัต่อไปได ้
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